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 و انطموموماطول ةةتغمد ه2 طم طئمويسمطوت ه2 ةدطقتع ذم 6ةصقط.
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 2 يإ

 كر 0 اهيلع لظف 0 حاولا قراف ماحم 006

 لاقف بارشلا هترقاعمو دقسف ىلع ئدنهلا ابا يق بتطو لق

 ى نسف ىل رفغي هللا ناف مي لك اسمح نيلص اذا

 قيبولا «ييدلاب ثكسما دقف اًئيش سانلا بيب ُكِرْشُأ ملو
 قينعلا تيبلا ىلا 4 ىنغتبي لا 0 ودعا تدعاجو

 فقيرطلا تاّيتب ىم ىنوعتد ةافخ هب سيل نيحلا اذهف

 اهدنع ناكو كانع ةرامخ دنع نانردوكب ىدنهلا وبا اممي برشو قاحسا لق

 كلذ ىف لاقف 6 نهعفني

 اًنيش ام نيسل ىبناوز نيطعيل ةبنك ئدنهلا وبا انيمي ىلآ

 انيد اذ هللا ىَرَجَُف نلحترأ لاق 1 ىصضق كل ا نعرَغو

 لق ملحن نا نع ماط نب هللا دبع نب هلا مديبع نع ىنع قربخأ
 ىلا ىعبر نب 0ثِبَش ىب سودقلا دبع نب بلاغ ىدنهلا وبا بطخ

 كنت بلاغ هل لاقف كثجوول كيبا لثم تنك ول لاقف ميمت ىب نم لجر
 ىبأب رايس نب رصن رمو ملح وبا لق كيلا تيبطخ ام كيبا لثم تنك ول

 كفرش تعيض لقو هبسو هلذعف هيلع فقوف ليامتي ناركس وهو ْئدنهلا
 قرش ثعيض ىنأ الول لاقف هيلا تفتلا هباتع لاط اًملف 8كفالسأ نحضفو

 ناو ملحم وبا لق ؛؛ الجخ رصن فصناف ناسارخ ىلع تنا نكت م
 هيلا سلجن ةبارخ ىف بلص هوبا ناكو اكسان نيزرب هل لاقي لجر ناتسجاسب

 نسا يقول ىلا له ارحل دنا ضرعيو نكح فيت ودم ىلا
 وبا لق ءهلُخأت هيبا نسا ىف ةبشدل ىري الو هيخا نيع ىف ةاذقلا ىري

 1 ©اياوج سلنلا عرسا ناكو ملح

 م

 «) © اوريد. 15) 4 ٌلهتسي هيلع. كه © لبيحلاب. 2 4) 1 ىنغلبف.

 6 7 ةدطن مث 7 دبع. )17 ثيش. 87) هى كمالسا. 2 0 اليخ



 انك

 0 مه 2 5 000- 5 0-22 2 ندع

 جايهترأ برشنلا ىلا ميكركف ىنوربخكاساف الثدحكلم كوأر

 او حار نيح ههبني له ؤلاقف اوبهف ىنقحلاف مهب نلقف
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 حابص ىبثاولل سال دق ةدب انقحلا اولاقف معن لاقف

 ءابتسيو ءبغتسي اثالث انم بدلا كاذ لاز نا امق
35 

 2 م 535 0

 5 لق ئرتعلا :ليلع ىب نسلل ىقدح .لق لجأ نيبأ ىسللا ى

 وكس ارك ناكو ومب انعم برشي ىدنيلا وبا ناك ىركيلا ميهاربأ نب زقدص لاق

 نم طقسي الثل هلجر ٌكشن ام اريتك انكف همون ىف اجبق ابلقت بتلقتي

 ىلا مايقلا ىلع ردقيل هيف انلوطو لبك هلجر انددشو ةليل ركسف حطسلا

 ليل هكسماو مطسلا نم طقسو بلقتف هجتاوح نم كلذ ريغو لوبلا

 مام لق اتيم هندجوف انكصأت بارشلا نم هفيج ىف اب فنخاتو 8اسكنم .ىقبف

 ابيتكم /هيلع تدجوف كلذ دعب هربقب 6 تررف خقدص

 ةردع ع 9 ىربقو موكلا كرا ىبنقك اموي تحم نأ اولعجا

 هفغملا  ىسحا اولا برش دعي ادع هللا نم وجرأ ىتنا

 | اذا ىحقلا نوبصيو نوبرشيو هربق ىلا نوعيجج كلذ دعب نايتفلا ناكف لق
 أ

 0 ىدنهلا ىأ ةافر ىف هيبا نع قاحسا ىب دامح لاق «هربق ىلع هيلا ىهتنا

 *ّملك هباصاق ناير وهو رامخ ةناح نم #ةدراب ةليل ىف ناوكس وهو يوخ هنا

 مسوملا مايا ترضح املف ىدنهلا ابا دعم جرخاو رايس نب رصن جح لاق هيبا

 7ذيبنلا ىل بهف هتيب راوزو هللا كفو 5ىرت ثيح انا ىدنهلا ابا اي هل لاق

 ه0 ”ظّلغو كلذ هل نمضف كنعنم ام ىرق ام الولف ىلع مكتحأو مايالا هذه يف

 ىف ىضم لجالا ىضقنا املف رايس ىب'رصن هب لكوو ماكتحالا «هيلع

 عساو ءاضف ىلع اهنم فرشي ةمكا ىف سلجنث ارصن ىقلي نأ لبق رحسلا

 ليسقيو ىكبيو برشي لبقاو ةواقأ هيلي نيب عصضوو ه اهيلع سلجن

 م) 76 هبنت. 2 5) 408 عب. 2 4081" ىابتستو نكح ست 0 تين

 حابتسيو ذ © 8 كم حاوب هنم انل ام تيبب ءاقتلا انل سيلو اعم تيبن .

 04) © 9005 اقلعم. 0 ى انررف. /) ىل هربق ىفز © هرعش نم ابهيتكم. 9) 6 رشقو

 هصعملا. 7) © 2008 ةجكلتم. 2 © 8 فيرطلا ل. 8) 01" ىون. 7 © فصنلا.

 7) © ظلغاو . ) © 804 ىف . )© عساو باضه ىلع اهنم فرشلا ىلع سلجن.



 الم

 نقلا ٍنَسَح اَهَم نم سأل لك فو اًسلاخ فيرابألا ىف اةالْس ج للا

 لتتم رف بقا نادوسلا نم عيرص هناك بأ فِ اهتمصضت ظ

 ّئدنيهلا ابا 0 انباكحا ضعب ىنتدح حاطنلا نمياآ بانك نم تخحكسشت ||

 اهل لاقي ةلح ىف ناتسجسب ارامخ قاف موي تاذ ةنالمل ىف ىوبصلا ىهتشا |

 اهيلا ىوأيو ةشحافلاو ريخلا اهيف 5 عابي نارسلا لبج ديسفتو نابز © وك .

 لاكف ارانيد هاطعاو ىنقسأ هل لاقف رامخلا ىلا لخدف «ةيغبو نازو براخ لك

 كلت ىلع هوفداضف ءدنع نولعسي موق ءاجو 4 ركس ىتح برشي لعجو هل

 هفرعف هنع لأسف هبيتناف ماوكس ىتح ماقسف هب انقخأ رامخلل اولاقف لاح

 لعجن هب ىنقحلأ باط نآلا ركسلا نقو نآلا اذه هل لاقف * عبخ رامشل

 ال لاقذ دعب مثا اذه كحبو رامخلل اولقف اوهبتناو 4 ركس ىتح و برشي 0

 :ماقسف هب انقحلأ ةاولاقف ريكس ىتح برش مكربخ فرع املف هبتنا كقلو

 ىتح برشف ماب نقحلأل هللاو لاقف دفرعف جربخ نع لأسف هبتناو اوركس ىتح
 مث كحاو عضوم ىف مو اوقتلي مل مابا ةتالث مابأدو هبأد كلذ لوي رثو وكس

 ةبلاول ىَكَحي .ذيعب ربخل اًذهو «!نقلف قانا ىتح اًدع 8برشلا م اوكرت
 ىبأل هنا محصلاو ةبلاو رابخا ىف وكذ دقو ساون ىبا عم

 ليقي كلذ ىفو ىدنهلا

 تار ناي 2 « دركب مهّمضي وقالت ةثلت دعب ىمادت

 ل 8 كما ليف ابن تكتف اهتركاب دقو

 حابطصأ ةتنيضت أ لاقف اذ نم رامخلا اهيا اولاقو

 حاوسقسأ مق اولثعتو هب انقحلأ كحار تاه اولاقف
 هدد

 جالس اهلو اهحالس دك مهتنمر نأ مهتثبل ناامف

 م 0 مهحاتأ لاقف مهنع 00 ىهبنت ناككو

 ه) هم 6, 407 31 10 كايرو 07 نايرار 3" نانرا, © نان

 4011" هيف. 0 © ةظينغمو . 2) © 8008 مانو.

 /) © 8008 اوماثو . و) خ6 (ستهمعي)

 (6 جلا ىنقلمل هنقبطو ركسلا تقو). 7) ه0 7, 40 اولقر 02 انقغاف.

 انيقخاف. 4 4 اوبرشف. ) © بارشلا. 7 © 2048 هيلع اوملسو. 2 40217

 هركذ ل نابرأ» 0 نادرا, 1" نائرا, © لاحرز 408 ماسر 8 حاب.



 اعوبطم ارعاش ناكو ىعبر ىب «ثبش نب سوُدقلا دبع نب بلاغ همسا
 لزج ناكو سابعلا ا خلود لواو ةيما ىنب ةلود نيتلودلا كردا دقو

 دالب نم هْدْعِب هركذ تاماو هلمخا امنأو ىناعما فيطل ظافلالا نسح رعشلا

 5 امو هقسفو هايأ هترفاعمو بارشلاب هفغشو ناسارخو ناتسجسب هماقمو برعلا

 نم لوا وهو رمخلا 4ةفصب هرعش غرفتساو نيدلا كاسف نم هب «عهتي ناك
 اهيف هلوق روهشم نمو هدكصقو هدكو اهفصو لعجغ مالسالا ءارعش نم اهفصو

 نام
 عيصي 0 بصتنم تاتعرلا وذو ىناتأ ذا حرطملا ابا تيقس

 ١ ٠٠ رحيسقلا هبرشي نيح ُعَّتيو هنم نابذلا بربي ماَبرَش
 عمس هنا ئديزيلا لصف ىنثتدح لق شفخالا ناميلس نب ىلع ىربخاأ

 رسمخلا هةفص ىف ىدنهلا ىأل ارعش دشناو لوقي امي ئلصوملا ناكسا

 ساون وبا ذخا نيا نمو لاقف ساون وبأ هدنع ركّذف و هظرفو هنسحتساف

 هرعش ىف اهلك ىناعملا هذه هضلس مكدجوأ اناو ةقبطلا هذه نم الا: ةيناعم

 15 ىذلا عضوملاو ىنعملا يبرخسي مث ىدنهلا ىارعش نم انيب دشني لعجن

 قربخا «هرعش نم اهجرخكتساو اهلك تايبالا ىلع ىلا ىتح هيف ىسلمل هقرس

 دبع ىنثدح لق هيورهم نب مساقلا نب دبس ىنتدح لق ىلع نب نسل
 ةديبع نأ دنع انك لاق ةرصبلا لها نم خيش ىنثدح لق دعس نأ نب هللا

 اذه لق مت كحصف ٌييشلا هّيسنأ رمحلا ةفص ىف ارعش كشنم دشنا

 كك ىدنهلا نأ ليق نم 0

 ديلا ةرتو اهب فَلْعَي مل فيرا ملاس ِبْلتَو نع يدنهلا ابا ى
 دعرلل عوقَت هاملا تانب باقر اهياف ا

 كرولا ربنعلاو كسملاب اهتبيطو اهجازم َباط نيح ىلاوجلا ةاهَتَلَج

 ه) 801) بيبش , © تيشز 4011" ةظذعيبر. 2 5) 40 ىنب. 2 0) 6 رهتشا .

 0) © ةفص ىف. 6 408 مصن. م 16 بارش. 9) 43 هضرقو . 7) ©وبا

 هنمم ساون. 2 2 دنولا. 8) ه0 0:,2 اهتل...., 1 اهتلح, 4 تيبلحو

 40 ىلاولل .



 ارا

 « لتق امل ةيبدع

 هلم تا© 3

 اعين قف اًيثَدلا ىف كلثمب ٌعِجْفي م ةريشعلا نايثف ريخ اب بْذغ اب

 امرك مهل فخ نسبلفلاةسِجْوأوا مُيقيشَح ول ىنأ ملعَي اللا
 اعم َتْمَل وا اًعيمج شيعت ىقح ُمُهل هل ىخأ 4ملسأ ملو كاْئْقَي مل

 لا ل ل ا تايد
 قربخأ ءديح هيخا لتق هغلب امل هنع هللا ىضر بلاط نا ىب ىلع

 ىقكدح الا هيثيخح لل نب نيااانب لق د نبابغعلا نب تيب

 انلحا دنع ىكي مل اذا تاتويبلا لع ةنيدملاب اتك لاق ئريبزلا بعصم

 امهراعشاو امهرابخا ردق نم عفن انكو هانيردزا امعراعشاو ةدايزو ةبدع ربخ

 نب دمح ىيبخا لق ىديزيلا سابعلا نب دمحم ىنربخاأ ءاهب هبجعنو

 ىرذعلا رمعم نب ليمج ناك اولق نييفوكلا نم ةياور نع لوحالا نسم
5 

 و ىريبزلا بعصم وبا م ىنثتدح لق قاحا نب دمحم ةريغملا وبا ىنثدح
 نب هبلع ثعب لق هيبا نع ةردكنملا نب دمح نب *ردكنملا ىنثتلح لاق 5

 ىل ىرفغتسا اهل ليقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جوز ةشئاع ىلا مشخ
 © كل ترفغتسا تشلتق نا نلاقف

 تومص

 ٍبقعلا نطب نارستلا, طموتو ةركشب حاض قمدلا ثعمس امل
 بربرلا ناجم هضراعو رون هاك هامسلا ىف ٌلَيَهس اذبو

 بيطلا بارشلا نم ماكلا بأي حبطصأ دلا تالقو نامل تين

 ِبْدْنِحلا باعُل وا ةدارمل ىَّدَح اهلل جاجزلا ىف ودبت ءارْقَص

 «وريع نع رصنبلاب ليقث ىناث ىكاصوملا ميعاربال ءانغلاو *ىدنهلا ىنأل رعشلا

 «) 0 هدم. لتق امل. 5) ل عجوار © نسحأ. 0 0 سقت اعجور

 46 اعزج. 4) © ملسي. 0 4 بحعتنو. /) 4 آس. و) 4 قوعزلا.

 7 ةضط 0 6.



 الرو

 0 ة هعم سانلا فقوو فقوو كلذ هكل نفصأل تش نأو

 بالك أ نبات يبس نو الو دحاو مل نجم رد ام اهب ْثدَجِ

 ا قو ند تاتا ابك كد نيكمعاسلا ٌليوط هنأ

 يلح 3 عندك ًاولق هنود بابلا ٠ تقلغأت اهتيب ناك لاو ا

 ةمت ففخو امعالصف هل ندأف نيتعكر ىتصي نأ ىف نأتساف لق هلتقيل ةدايز

 نك دقف امهتلطأل عرإل نى نئظي نا الول لاقف رضح نم ىلا تفغنلا

 دعب ةعاس لقعي ليتقلا نا ىنغلب هلا هلهأل لق مث امهتلاطا ىلا اجانح

 نيح كلذ لعفف انالث امهطسابو /كجر باق ىّتاذ ثلقع ناف هسأر طوقس
 لتقي نأ لبق لقو ؛ لد

 عه. نك 206

 10 ديقي 0 اقلطم 00 تلد ىنناف ديدخل 5 بح نإ

 0 مق فيسلا رهو هبلا

 3703 يع

 ميَحْرَأ ال نم مويلا نَلَتأل ُهَمَلعَت تسناو ىسفن َُْملَع دق

 روسملا هنبا هلتق ىّلوت ىذلا نا لاقيو هتياور ىف دامح لاقف هلئق مك

 15 نيتبرض هبرضف ماقف كيبا لتاق لتقف مك ةهل لقو فيسلا هّمع هيلا عفد

 نا ىلع تأرق دامح لق لق ةىيج نب نيسحلا قربخأ ءامهيف هلتق

 ثرامخل نب دمحا لق مالسالا ىف هنم نيقأ نم لوا ةبدع ّنأ ىنغلب لق
 اهيدي نيب *ماين هتوخاو وهو ةبده ماب ةنماك ترم ئنثاحملا لاق زاودل

 وه امو تلق رمي اللد كينب نع قربخ ىعم ىذلا نا هذه اب تلاقف

 90 21نيك .ناتوفيف + ناكيسو عشاولا اماو اربص نالتقيف ٌظيَحم ةبدف' انا تلق

 ” كربخاو نأ ىلع تأرق دابح لاق لاق نيسكلا قربخآ :ءكلذك ناكف

 نجسلا لخد «قذنم سانلا رعشا ةبدع ناك لق ةصفح ىننا ىب ناورم

 ىثري مرشخ نب عساو لاق ئنئادملا نع زارضلا لق هنم ديفأ

 ه) 0 هدم 5) لل هزل. © ه4 ىهتشن . 02) د قى. هم هنو:

 /) © 008 اثالت. وم) 4 9008 هل. 7) 0 مطهتنع. ىلع. 2 © مايق.

 ) هل ناحيسف, 0 ناكحيشو. 2 0 اذك. ) ى كربخا. ) د
0 



 مربع

 ني تلخد ىنح ..كلبيقاو ةرفشلا تدر مث اهيتفش.تعطتو هلا :نم

 ه. توم أ باط نآلا ال لاق ىروت ام كعب ةجووتم ىنارقأ خيبدع اب كتلاقو سانل

 لاح ءوسب امهو لكثلا ناعقوتي هبيوبأب وه اذاذ هدويق ىف فسري يرخ مك

 لاقو امهيلع لبقاف

 رش ىداب اَنَب نأ اًنَرَح نأ انكنم اًربص ميلا ٍقاَهلْيَأ ها
 مد راد تملا دعب : نأ | تيم آلا ديلا لارا" 3

 رك هاضقل يح لك ىمباص 1 ممل | فا

 ىلا لاق هيبا نع ةرذع نم لجر ىنتدح لاق ىا ىنثدخن ٌيلذونلا لاق

 ةريدم ىو ىماما ىشمت ةأرماب 2انا اذاف هايملا ضعب ىف ءاموي ةاندالبب

 واذاف ةماق ملامكو مسج مامتو ةئيقو زجاع نم ءبيجع فلخ اهلو

 مانو ايلا! تقلاو ايتمدسم "اعد نتف ناوقبو اهاقنتكلا مىنق نائب
 ليقف اهنع نلاسف نيتفشلا ةعوطقم فنالا ةعودج# ى اذاو وظنم جبقا
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 ه) هل لبق ماقللا, © نود ماتللا . 2 5) ةطثم طوستموط ذه ذض 08 06.

 © 40 ولعيو. 2) 4 حاصق. ه) © ةدايز تيخاب. ) © ابهتريشع.
 و) كل شاعر طمنو. .7) عرش + 2) ه0 كلر 00 انباز 407 امهو. م 2

 كرعي فن ارظنما# ا 17 فك اور. 0 كل هدد



 نقل

 « ناكو لبالب قوسلا نابقاعتي اناكف امهموق نم بكر ىف مأشلا نم نالبقم
 لاقف وج راذ 6 ةدابز لزنف ذخمطان متخا ذبدع عم

 امئاق ريعبلا قى نأ 6« نود ام امطاف اب ىعبرأو انيلع ىجيع

 امئالث 2ىل كنم ر 0 راذح انجاس ىتم عمدلا َنَْ هلا

 ل نيا ب اب اهفارش اًنيطم 6 تجر َعف

 قوف ميس ميسرلاو * ممُكَص معفو ٌديحش مهارعو ريسلا عباتتم درَطَم*
 ١ ةريسلا اذه ريست ىتلا لبالا ساورلاو مفعل

 انمهبف نأل هللا كلا اًمئاع :دنم .ةانّثملا ىف نك

 / ملكت مغابت حئاس ع مامزلا ةانثملا

 اهئارص طلاخم اَقَن اهنم اًمكآملاو صوبلا نأ اًدروَخ

 نم مظع اه فنار هادو ركعلا نيم نم ام نانيكاملاو ركافلا "نضوبلا

 هنود مكاو حلاو لمرلا

 اًمكاعم ىِْغَتْبَي دانُم نمو اًمئامسلا كلابقتسأ نم ريخ

 ىتح كيحكع ىلع كندعي نأ هيدانت الجر ىا ىغتبي ءادن نمو ىورسب

 ةدابز 1 زجوف لونف ةنيحأت 1 رجب دايز عمم نيح ةبدع بصضخغذف 210 15

 يي

 مسافلا مأ 7 نورخالا لاقو نا ما ىديزيلا ىور اهيف ىعدت تسناكو

 خبده لاقف

 امهاوس ارمض ىطملا ىجوت اًمزاحلا مالغلاو ىنارأ قل

 انماييعلا ةيجليلا ةلكلاو كر ا ف
2 2 4 2 

 امئاق اريح نسم نطبع اذا

 اهئاد ىنم نرخ رفا الا انعام 2 ىداحلا 0 ٠

 امئاهلا تاوفلا ىفشيي ال هللاو امتالث م نل كنم راد راذح

 ه) ل عمو. 5) 4ك خبدح. ه) ذل نيبر © ريعبلا نويت ام ريك, 0) 0

 8 هسه 0 سمتنو., 0 ه6 الر ل6 نأ 2 © تديطاف. مث ذص هك ةلدص6ر

 0 طفحم ذصمف6و0 مكض معف. ى) كل هدص, 01 طقرم طلق ه6 ريسلا اذه .

 7) لف 8 دانرك نذف ىذلا. 42 0 اهنم. ) ةطنه ازصو 15 ذص ل 6

 8 4طرجري. 0 كل مناح. 0 هك نوزخآ. 0) ك عفروب م) ل نأ.



 لق ةنيت ه ئعضنلا لييعمما نب ىسيع آند لق ئديزيلا سابعلا ىبا

 0 سل نا 8 ىندملا ورع نا نع ىقادحلا ىذا نبا فلخ انف

 قاح“ا نب دايح نع ىجْنشوبلا رعزالا نأ نب ديم نب دمحو ىيج
 ىقربخاو ةبينق نبا نع غئاصلا بويا نب ميعاربا ىنربخاو هيبا نع ىلصوملا

 5 نع ىلفونلا ناميلس نب دمحن نب ىلع نع رامع نب للا كيبع نب دجا
 ةخياورلا نم هب رفا ام مهنم دحاو لك ىلا تبسن كقو همع نع هيسبا

 لوا «ناك ةّضاخ هبخ ىف ليعمسا نب ىسيع لاق هيلع اوقفتا ام تعمجو

 مهو شاقر ىنب نيبو نايبذ نب هللا بع نب رماع ىنب نيب برمخل اه ام

 ديز نب ةدايز طقر مهو نايبذ نب هللا دبع نب 4 سيئخ نب اق ونب
 10 ىلع كتير نكةذليز نعارا ء شح ند طوح نأ ةبدعغ طر رماع ونبو

 ىف كلذو ةليلو موي ىلع مةياغلا نم *امهقلطم ناكو امهلبا نم نلمح
 تنب ىَملَس طوح نيخا نناكو برقلاو اياورلا ىف ءاملا اودووننف ظيقلا

 ةيعوأ تنقوف اهجوز ىلع اهيخا عم تعلاذ كيز نب ةدايز تاحن مشخ

 ةدايزر لفف هبحاص ءام 5 هوام ىنفف ةدايز

 مز ىن غبحلا مج ميدأ ىف ىسفن ْتَلَعِح دق

 مميدلا ضرع ىف تمر مث

 عالطآ نبع
 لاقو لاق قيقحلا موزهنأو ع و 4 ىذا تب دربخ ىفذ ىديثيلا لاق

 اضيا ظدايز :

 دنهف سس

 نيس او رامرم هك و سيمعلاب يل تملع لق

 سيعُتدلا ججّلبألا عادص ىفشُي سسيرسُ وذ روسملا ابا

 ىنعي روسملا 7 اباو طالتخالاو ةّدشلا سيرمرملاو رامرلاو عضوم 56 ا

 نتيبتثا ام لوا كلذ ناكف لاق مروسملا ابا هتينك تسناكو *هسفن ةدايز |
3 

 امهو ابحطصا ديز ىب ةدايزو ميشخ نب ةبده نا مت ءامهنيب نياغضلا|'

1 
0 
1 

 ه) ل ىكتعلا. 5) 1 ىنيدملا. ها ناكو. 2) 6 00 , 4 مشخ.ا

 0 ى 2006 ةبذده أخا. مرلذص 02 ةلود6ه. و)  سيمخاب ةداقو سيبلل |

 7( 12 وأو.
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 موق اب لاق هتاكف * :ةداحكاللو ةمينغلل اولجعأ ىا ةتداحأل ابو ةَميِنَعْلل اب ظ

 هيلع تابلت حنىق تأدوت حلق ناكم دريغو ىيبصالا و ( ه ةمينغلل اولكعأ

 مرشح ىب ةبذهل رعشلا ءةمكا ترص ىا تمكأت ىوريو هشرأو ا

 ا نع 0 ىرج ىف رثولا يداك لوا ليقت دكبعمل ءانغلاو

 دعا د 2

 ف دتصغو كبسنو 6 مرش 0 ميد ر ابخأ

 ٠ حانقم ربخو رعشلا اذه هلوق

 نب ةمَلَّس وهو نياكلا نب ةيح نا نب زرك نب مشخ نب ةبدح كوع
 نب دعس نب ثرامخلا نب نايبذ نب هللا دبع نب ةبلعت نب رماع نب محن
 لب لاقيو ةعاصق نب «ثرمخل نب ملسا نم رعاش ميذع نب دعسو ميد
 ىنعي *ميذحه نب دعس ليقف هاأبر هيبال دبع ميذعو م ملسا نب دعس وه

 ارعاش ناكو زاجل ةيداب نم مكقتم حيصف فذ عاش و ةبدهو ءاذه ادعس

 ىوري 7بعكو 008 د بعكل ىوري ةعيطللو ةعيطخلل ىوري ناك ةيوأر

 نأ ليق 5 كلذلف ليمج ةيوأر ريثتكو ةبدع ةيوار ليمج ناكو :ريعغز هيبأل

 اليخ تالك ةيدنهل .ناكو ءريثك ةرعشلا ىلا ةياورلا هل نعيتجا لصف رخآ

 ةيح ىبأ نب وكب ىنأ تنب ةيح رقما عسأولاو ناكيسو طوح رعاش علك

 هلتق ىف ةبدع هلوقي رعشلا اذهو اضيا ةرعاش تناكو َنيَنْدَألا عطعر نم

 دبع نب ورمج نب 0سينخ نب ةرق نب رماع نب كلام نب دبز نب ” ةدايز
 ربخاب قربخا «ميذغ نب لا ب هال ب عس نب ةبلعت نب هللا

 ىلع ترصتقاو ضعب ىلا هتياور ضعب نيعمجن انخويش نم ةعامج كلذ ىف
 نم صقن ام ثققملو رش ىلع اعربخب ثيتأو راعشالا نم هنم كب ال ام

 ديح هب ىنتدح نمف ناصقنأا عضوم ىف هبحاص م ةياور نع ضعب ةياور *

 ه) ذص كل هلامص6. 5) كل هدض. مرشح نب. )6  18 هد. هليقر 4 هلتقمو

 رصمته]زر 02 هلتقم ربخو هد مم اذصو. 2) 01) هرص2 2 © فلاش مز ف

 ةللق ميذه ىب. م) 02 ميذحم ىب لعسو. 8) 46 204 ميه نب

 2) 02 هس 7 40 و. 7 هل وعش. 70 82 ربج نار © ثايرح قنا.

 01 ةدابز نب ةدايز روسللا لا. ه5) 46 شنح. م)2 ةياور رس م2617 0 اباور

 ىلا



 مر

 رايس ىف ريطنم لا 3. ترعالاو اوملع لق نايِبَذ ىنب ىف ىَكتلا نا

 ردم ّيمُنَولا 1 كثي ل اًميِد قدح مهيدسأب نيرطاملا

 رو ايس اهل مفاتف 6 مهلضاوف انهو مهد روز

 راهسُمأو تسخأ ىنبل ىّضر مهو مهسفنأل اًرهص مهب شيرق ىصرَق
 0 ةقدح لاق بش نب رع اس لق ىبعيشلا سنوي نب ليعمما قربخأ

 تناك روظنم تنب ةلوخ نأ دبعم نع ىنغملا خشئاع نبا نع بويا ىأ

 اهقلط وا اهنع تام تدتسا اًملف « مالسلا ايهيلع ىلع نب ىسلل كنع

 ةخجاح اهبلاطأ موي تاذ اهتيناف دبعم لاق لاجرلل تزوبو اهعانق تفشكف

 اهربا اهككني ملف اهبطخ ناكو ةرارف ىنب ضعب هلق رعش ىف ىنحل اهتيّنغف

 اهَيثركقو اهذهع مداقت ةاعالتساف ةَنوَخ راد ىف اقف

 افابص هكطباب تعيق اذا هنيف كسملا نك لالكبب

 اهاَنس هدل ةىضي نارك ليلب ْيَقََب ٌةنؤم كتاك

 اهاَجر وا اهيلع ىَقّشَأ 0 3 مترا يلعب طلدت لك

 اضيع دو كنع نيفيلا وكس .ةءيفلعف ىفاوح م الكمي اهو

 انهامخا يطرد اليف انعتبفو انامح نم تءاش ثيح تو

 .ىسسحا هذكقموي هللاو انا نطق ىنب بع 1 تلاقو كلذل زوجكلا تسبرطف

 © مةرقلا ةليللا ىف ةدقوملا رانلا نم

 9 تودص

 : ى ري ال وهو هسفن ىنري ءرمللو و بدئاونلل /, ىموقل اب الا

 رفق ةعاملب هتراوق هيلع تاذون 5 جاسم نم مك ضراللو

 اذك ّل اب جتوعد اذا موقلل وا لجولل لاقي ىجمصالا لاق «ليوطلا نم هضورع

 لوقتو موقْلل ابو لاجرلل اي :لوقت رسكلاب تلق ءىشلل توعد اذاو ماللا حتفب

 «) © هيلع هللا ناوضر. 5) كل و. 0 هلانل. 2) © ىلميء 96

 ذتنيح. 7) © 8008: روريقسملا ىيع ىف. و) كل ودص» ٠ 7) ل موقل. ِ

 2 هى لاقي.



 ىبلكلا نبا ةياور ىلا رب عجر |

 39 اهب وطنا لها ايدج دوو اني تعادلا صنع رج يرق ايلطا ا
 انيد هللا ىعل ةكيلم اب لاقف نسل ةعئار ةليمج نناكو فيرطلا ىف ىشمت ظ

 روظنم هل لاقف اهجوز اهدعب ةزاجو تزاجو هملكت ملف كنيبو ىنيب قرف |

 اهيف كيبا ريا رثا تيار امك لق ةكيلم رح ىف «ىريا رثا تيار فيك ةا
 ريبزلا لاق ءهنم برهذ هبقاعيل هبلطف ربخل هنع هللا ىضر ريع غلبف همحفاف |

 روظنم تنب ةلوخ هللا كيبع نب ةكلط نب دم سووتف هتيدح ىف ظ

 اهنع لتقف مث ةحلط ىب دمحم ىنب مساقلا مأو دوأدو ميعاربا هل تدلوف

 مالسلا ايهيلع بلاط ىنا نب ىلع نب نسل اهيلع فلخن لمجلا مكي
 ىمازحلا كاكحضلا نب دم لق ريبولا لاق «ىسلل نب نسمل هل تدلوف 0

 هجوز روظنم تنب 4ةلوخ مالسلا امهيلع ىلع نب نسل جوزت هيبا نع
 نيرا ن د لي قربخاو «هتحن اهتخا تناكو ,يبولا ىب هللا دبع اعايأ |

 ىبوم نب هللا دبع نب ىبوم اس لق نسل نب ىيج ىنتدح لق ديعس |

 « مالسلا هيلع ىسلمل ىلا اعرما ةلويخ تلعج لق نسل نب هللا دبع نبا ظ

 هتنبا ىف هيلع تاتفي ىلثما هل لاقف نابز نب ريظنم كلذ غلبف اهجووتف 15

 مّلسو هيلع هللا قص هللا ليسر قجحاسم ىف ءادرس ةييأر زكرف ةنيدملا مدقق |

 بهذي نيا روظنمل ليقف اهتحن لخد الآ ةنيدملا ىف ىسيفق فبي ملف |

 هيلع نسلمل غلبو لبقي ملف دحا هلثم سيلو /ىلع نب نسللل اهجورت كب

 تدلعج ءابقب تناك املف اهب برخو اهذخاف اهب كنأش لاقف مكلذ مالسلا

 لع" دتجلا لعأ :بابش نيس لع“ ني نسل دا لوقتو »8 فكك يلوح 0

 نسل هقحلف انعام انقكليسف ةجاح كيف لجرلل ناك ناف انعام ىتبلت

 اهجوزتف امهنع هللا ىضر سابع ىباو رفعج ىباو :مالسلا امهيلع نيسمخلو

 تايبالا هذه ىسبعلا ةريعج لوقي كلذ ىفف ريبزلا لاق ءاهب عجرو ىسمل

 ه) © ةكيلم نيبو روظنم نيب. 35) © اجو. ه ى كيا. 4

 ةولخ. 2 © اميهنع هللا ئضر ىلع َنِب. م04 2838 مالسلا ايهيلع. م) ©

 لعف ام دنع هللا ىضر. 7) © هبدنت. 2 © امهنع هللا ىضر هص4 شاو.

 1) © ريرج.



 انايلإ

 هنع هللا ىضر باطخل ىب رع ةفالخ ىلا هعم ليت رثو ةلوخو رابلدل دبعو

 ليق اًمع هلاسو هضحأت دنع هدللا ىضر ريع ىلا هرمآ عفرف رمخل برشي ناكو
 ّرث رصعلا ةالص برق ىلا هسبحن ماح اذه ّنأ تسملع ام لاقو فرتعاف هيف
 انيمي نيعبرا ركُذ اميف فلحنت هلعف ام مرح ىلاعت هللا نأ ملعي ث هنأ هفلحأ

 ع تببرضل تفلح كنا اليل لقو هيبا ةأرما نيبو هنيب ىرفو هليبس ىلخن

 هل لك منع هللا ”ىضر باطلا ىف رع نا هيب ق ىلكلا نبا لق ؛ كقنع

 امهنيب قرفو تقلا ماكن اذه نا تملع اموا كما و كيبا ةأرما مكنتا

 اهيف لاقو اهيلع فسا اهقلط املف ىبلكلا ىبا لاق ةحلط نب ديح اهجورتق
2 

 ريطلاو ةكينم ىئنه نيسعنم اذا ا ريعدلا تتيضاام نونا ىلا ١
2 

 9 066 ساسد 35 0-0 7 3 2 31 - هاع

 10 ركافلا علط ام ئرفلا خنبا ىكاف اهراؤم اديعب نسما لكق كن ناف
 ع

 هد ت6

 0 02 لع كيب ى مص الو ةئوس ةكيلم نتسناك ام كبمعلت

 اضيا لاقو
 ميظعل هنا اًرهَق كنيبو اننيب رقي نيد ىا ربعل دس سد نز

 15 روظنم ب.لكلا اص تاع الا 8 مهدعب ءابالا7 قلك نم ع 3” لاا 5 5 90 5 200 0 8

 نب ةحلط اهجورت امتاو اذه ىف ئلكلا ىبا أطخا بانكلا اذه فوم لق
 ميعاربا هل تدلوف روظنم تنب ةلوخ وود هنآف هنبا لمح امو هللا ديبع

 ىلع نب نسل اهجورتف ليل موي اهنع لتق رق يرعا ناكو دمحم نبا

 90 نب كيح نب ميهاربا ناكو نسل نب نسل هل تدلوف مالسلا ابهيلع

 ناك ام ضعب ة ىلع مالسلا امهيلع ىلع نب نيسمخل كلو ضعب عزان ةكلط

 ريمأل ىنيسمخل لاقف مالسلا هيلع ىلع لام نم ءنيسحلا ىنب نيبو عنيب
 ىنا ملعي هللا ميحابا هل لاقف ميعاربا ىنعي علاظلا رلاظلا اذ اه ةنيدملا

 كلك نم كعنم امو: نيقداضلا تنجح هلاو ىداص ييسلل مل لاق تضفي

 95 ءاميقأف ريمالا امهب رمأت ىنكي ال كَما ىع كنو كّدجو كبا ىّحِج لبق دقو

 ه) 6.2008 ىلاعت. 5) ك هسصص ه) هه 6, ذل نسما ا.



 ده

 اهايترجفو اهدهع مئاقت امالتساف ةَنوَخ 2 ىف افق

 امابَص هدحعطبب ثيَبَع اذا هنم كسملا َحوفَي لالجمب

 اهايح ىَعرَت الف انعَتْمَتِ» ةانامح نم تءاش تيح تأ

 هنا هيبا 5 دامح ركذ ءانغلاو ةرازف نم لجرل رعشلا «رفاولا نم هضورع م

 ليقثلا نم هتقيرطو ءمجاسم نبال هنأ رخأ عضوم ىف هنع ركذو دبعمل ظ

 تنب َةَلِوَخ ىف ئرازغلا هلوقي رعشلا اذهو « ىطسولا ىرج ىف قلطم لالا

 لالع نب ليقع نب رباج نب 4نانس نب وربع نب رايس نب نابز نب روظنم
 ٠ ناقطعا نبل تير" ىب ضيقب نب .نامنلا نب“ ال يب . نراه نب ىم# نيا

 "1 دسم رابح
 نب مشاحم نننب /مطهف هما عقادم ريغ هموق كيس نابز نب روظنم ناكو

 ىف فرشلا فارطأب اًذخآأ ناكف ةهذج ىسب رير اضيأ تدلو سكقو ةلمرح

 ىمرخل انل زاجا اميف ريبزلا لق ءدهب هما لج لاط نم دحا وهو هموق

 نسب ةريغم فكرحو :هنع ةيب انتدخ ءاَمْيَف هتياور ىسيوطلاو

 كيز نب ميعاربا .هايا .ىنتدحو .ريبولا
 الق ريبزلا نع ىولعلا نسم نب ىيج نع ديعس نب دمحم نب دا

 هف عيج دقو هتدلوف نينس عبرا نابز نب روظني مشاه نتنب مطهف تلج

 سمح هاور ام ىلع هيف لاقو «هرظتنا ام ٍلوطل ىنعي لاف اروظنم هوبا هاهسف

 هرابخا 3 ةكلظ ىبا

 رّْدَق ىلع تثجو اروظنم تيمسف دراوب سيل ليق ىتح نّثج م امو

 ِرْخَب ىنب َدْسَت نأ وجرأل ىناو مشاهك نكت نأ وَجْنَأل ىّناو
 رتورلا ةةيصعي ركذلو .نليعلا يباو ىلكلا) نبا وع ىف نا عاملا رك
 ىو هيبا ةأرما جوز نابز نب روظنم نأ كلاج“ نع همع نع راكب نبا
 ,اماشع هل تدلوف ف ةكراح ىا نب نانس نب ةجراخ تنب ةكيلم

 4) 4 هطبأبز همه م. ا", 12. )4 اماج. 0ك ميسم 26 نابيش.

 ) ىل طوق ةطتق 6206 توص (0. 1٠ /).6 همهطت. ىم) 80 6, لل ام.

 7) © ابثيع.



 8 م1

 خدش رخ ّ ودعم رابخأ

 نب وربع نب كلم نب نرام نب سوح ىنب دحا ةشخ نب ه دوعسم
 ناكو ورع وبا لاق ءميمت ىنب صوصل نم ىوحب ئمالسا رعاش ميمت

 يي تل نزام ىنب نم 8 ةأرما ىوهي ةشخ نب دوعسم

 5 نع © اوأنو اهموق ه عجناف رعاشلا ّئنزاملا ليحارش ىب مامت نتدخا ّليحارَش

 « دوعسم لاقف عدالب

 تيعب زاوصلاو اد يرشلا مكانو تحب نأ لي ا( - ءازوجلا ىري انالك

 كلذ غله اهموق نم لجر اهبطخ مث ورع وبا لاق :تايبالا قاب ركذو

 لاقف ادوعسم

 10 تك ريكب ىعسي را 0 ركع ا ىقشت ال ليج ايا
 0 95 هع

 0 0 نب كلام نم البا ةشرخ ىب 5500 قرشا ا لاقو

 ناك ريما يلع -ضرتعاف اهوعيبيل ةماميلا اهب اوتأن مهل ءاقفرو وه * ىبدعقلا

 كدوعسم لاق اقع ىب نم لجر ةهناكم وو لوع 8 ةببا ىب قل اهب

 15 /كلذ ىف *

 ىف ةضارتلا يف تح ا
 صالدلا ةغباسو اوسعِوَف اذا

 صامخلاب جراوذلا رثك ولو

 80 1 بشعو ءام هيف عضوم ىلا ًاجلف ةماميلا ىلاو هبلطو دوعسم لو لاق

 سناحم ءاسمظلل انهيف اي اكليل نتيبأ للف ىرعش كسبت هلأ

 سلاجملا هيف ءاملا تانب اك رباج نب ديبل ىنذ نم نيحا لو

 د 00 ه هع

 © سماوَخو عبار /هنم ءاملا ىلا اّطَقلا ٌْبْدْنَت اًطَقلا توبص نعمسأ لفو

 «) 4 دوعسم وه. 5) ل همويق نم ةيراج. ه) ىل عجتنا. كر 8 اوأتناو.

 © 4 20068 اهيطاخ. ميرو نرسل 9) ل هموق نم نالجر دعم ناكو٠

 ) ل هس. 2 4 لاو بصقو. 8) 4 عنم.



 الهح

 تاهف نيتتعقرلا ىف تنطلغ دودسملل لاقف هيف اهنا ملع ةعقرلا ارق اًماف

 «لوقلا اذه ىلع هداز ام هللاو اذه لثم نم زرتحاو هذه فخو ىرخالا

 مل لاقق تثيدحب رصتنمل سلجم“ ىف دودسملا ثّدح لق ةظحج قربخأ

 اهيف لتق ةليلب هل ضرعي رجاز الو هان ال ةليل لق كلذ ناك ىتم رصتنملا 5

 ديتعملا ىدي نيب اموي ةيروكذلا 5 لاق هليتحاو رصتننملا ىضغأف لكوتم لا

 ةرجاش ىلا ْلُخآ فيك ةأرما هل نسلآقو ةحيتفم اب معن لق دودسم اي نع

 هتكسف لكوتملا ىلي نيب ىتغو لاق اهريث نم هللا كعطا كماّذق لق كباب

 عمتسم ىلا ياتحا ءانغل دودسملا لاقف نينا نغت « ىريشلا ناوكملا .لاقو

 مب مث نافيغر هيلعو اقسظ لقوتلل عابط هيلا متو لاق ام 8 لكوتملا خفي ملخد

 رمأف لكوتملا كلذ غلبف ازبخ لاق هب كعيجا ىتح ىهتشن ءىش ْا هل لاق

 رينلا نيف زرح اذه دودسملا هل ءلاق هيدي نيب نيفيغرلا عاَبطلا عضو

 املف هتليل هطبترف بهشا انوذرب هل ىلهاف هيغ وا هادح راجع هادو لاق

 نم بهوتساو لق اهنم هلجا برق 4 نم بهيف ٌباودلا لاجأآ فرعي نم
5 

 ظ

 ظ
 ظ امل هنا ءاسلخل ضعب ىنتدحو ةظحج لاق «ةعرقم ىتثام برشف حابطلاب

 ظ
 ظ
ٍ 
 أ

 ظ
 روع اذه سيل لاقو هكرف هضعب عرق لق اروم» ءاطعأف اربو ءاسوولا ضعب ا

 © شا اذه

 قلييعبي راوملاو انيرثلا مكنو تب نأ ليج اي ةاوجلا م ىرب .انالك هم

 كيبو نيفسلا نصيقي رو مكسنولو الما ْلَمَج اب مكب نفيحن

 ' اليس انموقأ ندع ناميلس . انكي ليغشلا ناح كف كتنلقا اذا

 نع ىطسولاب ليقت فيفخ ركبل ءانغلاو ىنزاملا ةشرخ نب دوعسمل رعشلا

 « م ىماشهلا

 ) ه0 ه2, 0 ىرينشلا +. 5) ى ه0408 لك. ه) 02 لاقف. © 2 ام.

 © 40 ئون. #/) 40 ىيشاهلا .

 مسسملا



 ان

 نسا لاقف نيدسلا هيلا تعبت هاسللل قوديق ليغ قيبتلا ناك فنقو
 بضغف نكي مث وأ ةخبابص ءام كنيع ىف ناك نأ ةجاجز ءارو نم ادبا رظنت

 همأ رظب ضاعلا لجرب اوذخ لق رق صايب هينيع ىف ناكو كلذ نم فئاولا

 هتاقو نم ىفنف ةعاسلا نايع ىلا ىفني لك هيرو نيا وك :بصسن

 ةهدنع ميقي نأ هلأس ةرصبلا بحاص ىلا هومّلس اهلف نولكوملا هعمو ردحو

 ةرصبلا لها اب ىورخحا لاقف أدتبا بارشلل اوسلج املف لعفف هينغيو اموي

 زاممل هل لقف لاق هللا فلخ ىنزا اناو مكي ىلا تركوا ادسما قرح لق

 ضرالا 0 برك, دردسلا يوسف اك نا قرع ىنزا هنا ىنعي امأ

 نم لكو زامل ! جارخاب رماو هدنع ميقي نأ ريمالا هلأسف ىنغي الا فلحو
 10 هفاتشا مك ةنس هنع لعسي ال ثكمو ناع ىلا هردحأت مملو أف رضح

 هيدي نيب ضرالا لبق فتاولا ىلا لصوو لوسرلا هءاج املف هراضحا ىف بتكف
 اب ىنثدح هل لاق مث سولجناب هماذ هيلع لضفتلا ركشو هتوفع نا

 هيلع داعاو هنم فوطظا ضرالا ىف سيل ثتيدح ىل لقف ىحعب تسيار

 ةقوس تفنأت كليو كلهجا ام هللا كحبق فئاولا هل لاقف ةرصبلاب هتيدح

 15 كب غلبف كيباجأت موقلا تأدبو ايشنتنم تدنكو ايحاص تسنكو كلم اناو

 هلمتك ال ا سوملا نم ىنتأدبو ىنبيجبتف كتأدب امو هتركذ ام بضغلا

 كل نذا ناو ةفيلخ ةحزامم اهدعب دواعت ال كليو هريظنل ريظنلا

 يدربخأ ين ىنرضح ابك هملح هضحعي دحا لك سيلف كلذ ىف

 تعمس لاق دمحم نب نوع ىنتدح لق ئىلوصلا ىيحي نب دمحم
 20 الو فئثاولا نم ملحا هدحا ءافلخلا ف نكي مث ليقي ليعمسا نب نودج

 دجوف ىروبنطلا ةشيشح ىنأ ءانغ هبكعي ناك فالخو ىَنا ىلع وبصأ

 نيك لا ا نو ركل ا مابا ل ل ا ل
 نأ ديري هل ةجاح ىرخا ةعقر ىفو ةعقر ىف هعم اناكف 5 نيتيبب هاجم

 ةعقر اهنا ىري وهو رعشلا ةعقر هلوانف نيتعقرلا نيب طلغف هيلا اهعفدي

 اهيفو اهأرقف ةجاشلل
 نيعلا ىف دودسملا ىلا فلا ىف دودسملا نم

 «) هل ءافغللل ىف دحا. 5) ه نيتيب ىف.



 نادل

 ام هللاو « ىنا لاقف ىنعمل اذه ىف هبطاخ هيلا داود ىا نبا لخد اًملف

 جرخ ل هكسفنلف كنع انرخأت ناو هلف 5 كانيقل ناف كءاقل تبجوا ةبثر

 سيل اهركذ ليطي ةريثك رابخا ةصقلا هذه ىفو هيلا دعي ملف هدنع نم

 © 4 هتبارغب َّيشلا ركذُي اهنم ردقلا اذه انهاه انركذ امنأو اهعضوم اذه ة

 فورعملا عضرملا ىف لضفملا برد ةيحان ىف هلونم ناكو فادغب لحما نم دودسملا

 هتينكو نسلمل همسا نا ةظححج ىفربخاو هيلا بوسنم دودسملا بارخإ

 رخالا سوتفمو رخنم درف دودسم ناك هنأو اباصق ناك هابا ناو ىلع وبا

 ىوذو موللل لها ىئانغب تلعذأل ىوتفم رخآلا ىرخنم « ناك ول لوقي ناكو 0

 ةظحج لق هداعمو هشاعمو هاينذو هنيد رما نع هعمس نم نلغشو بابلالا

 نيتغملا نم دلحا بستكي مثو ةردان هرذنحاو اتيص سانلا ىجشا ناكو

 ةعنص هل تناكو ةينعلب ضرقي ةقفن ةلقو هراسي عم ناكو هبسك ام روبنطب

 عنص دقو ىل لق همالغ قراخ ىل لق ةظحج لق جاوعالا اهرتكا ةبيجت

 جزع اعيمج اهنو نيتيبلا نيذع و

3 

 1 د

 رخالاو

 ةدودكلا' ا نيعلأ فرطب نأ 2 20

 ودعا هته انظح - نبع تلتقلا ّلسُنو

 ةظخح ىنربخا يارا مكاو ل 2 يح

 هبعالي ىحا نع ةردان دحا دي الأ هئاسلج نذا دق فئاولا ناك لق

 اموي فئاولا ىنغف

 رظنأ ةبابصلا ام نم رادلا ىلآ ةجاجز هارو نم ىَنأك ثيظن ه6

 م) © دججا هل. 6) © كانثتج. 6ه) © كلف. 24) 0 ةتياغب 6 08 نأ.
 م) ه0 لاثا .



 اهو

 ةمعس م

 ْء ةنكتاحأ ام لك ىدوي نأ هقيع. راج نم ىوقو

 : تايؤلا نبال سابعلا نب ميعاربا لاقو

 عَسَتُم ببوي اًمعو تارك رفدللو رفعج انبا اًهيإ

 ىنم رانا اهنم كنناو عا تلسرأ

 دش ةتارقأ نكضقت دقو هل كيفو هكوق هنكال

 داب عاقيالا ىلع كققاولا ل داود نأ ىب دهأ ناك دقو تايبا ىو

 هيف لاقف . ما نب ىلع رماو

3 

 عفت هسارف

 تاييؤلا ى

 تايفاوسم هسلا نئاغل

 تايولا كلملا كيع نبأ ىلع

00 

 تاَيَحلا ترج ءىت هبشأ

 تارجتاهمو تاحبصم

 تاننشلل كلملا 0 0

 تاحيتفم « ريغ تادقعم

 تانوفدم تيولاب ة اهّنك

 تافصلا

 تابخلاب «ءتييولا عيب دعبو

 تاداسلا كيس ىنباب 0 ف 0 0 0

 تافكلا مدع كيلا 0 تالومْهَم روسمالا رت امأ

 15 اذه لثق ىدص دقل لاقو تايزلا نبا ىلع ضبقلاب فنئاولا مهف تايبأ ىو

 عم تايرلا ىبا لثما فققارلل لاقف داود .نا ىبأ ةواذع ىلع نيعمنت“

 كّلد امناو كناخ امو ئكيلع ىنج مام, اذه هب لّعفي هتيافكو هتمدخ

 ىقب ام 0 رعشلا

 لوعت نا كل ىغبني الفذ طعبو و هبنذ اذهف كناتخا ام تْذخا ةنوخ ىلع

 20 احف هماقم ميقي نمب كل نف هماقم نوموقي ةعامج هناكم ٌكعت وأ ادحا

 ناكف اود ا نين اقيدص خانيا ناكو 7 هل عجرو هيلع مسفن ىف ناك ام

 ا اولا نيبو هنيب 2 ذه نأ :هباتك صعب هل لاقف اريثك هاشغي

 كلذ هفرعف هيلع ٌءالامم كب ريزولا نظي نأ نمل الو امثاد 1كعيجج وهو

 0 © 9005 ةطم طعستقأ ءط : ىراجت تربص -) 0 تاموهفه . 5) © اهلاخت .

 2 0 نيبلا .

 آر 0 بلا

 ناضقلا ىضاق . 9) © تذخا

 هوناتتخا ام هانم .

 0” © كيلا جب.

 © © 8008 فاك. مث © الو.

 2 9 خاتتيا باتك. 2 © داود ىنأ نبا نأ

 ل



 زم

 (قئاولا مايا .ةفالخل .تناك لق ىدنكلا دم نب نوع اند  ىيعكا نا

 نب دا هبناكو سانبشا ىلعو بهو نب ناميلس هبناك ىلعو :حاتيأ ىلع روحت

 ككاولا ىلا اهلصواو . ةديصق ه« كئكلملا دبع نب كمح ريزولا لعف بيصخل

 ىو ركسعلا لحما ضعبل اهنا ىلع
 2 يس ين الم داود تالق امو

 ببجا كاع نع كانبع تدقر ما ترجا

 هناحار 0 نيك نافيا انه

 ندع نم 6 نيركشلاف ٌكنسلا هنكلم

 تا

 لوألا ئكئابأ نع ةفالخل تو

 لسقو نمو فوحخ نم ةيربلا هيف

 لبتخأ لبح ىف بطاح ميلكو

 ليج نمو لسهس نم ضرألا قراشم

 لكم نم ءياطراف ةييرتخا: لأ

 لقتلاو ميقلا دمج تاكا

 لسفققلاو نيزاغلاو ماشلا ةفالخ

 6 كيصوف هلو اهاوح ىق فالخ 0

 هتحار تكلم ىذلا بيصخل ناو

 ايرج دق مأشلا هركيبف رصم ٌلينف

 دا تل زا وبكلا دب خيب هستما هىدلا 8 ملك
 لُمألل غيلبتلاو ةفالخل نسم ىوح نيمالا ناك ام ناميلس ىوَح

 لبسلا 0 0 تب 0 هبقرامأ ْق بيصخ نح ٌلمحْأَو 15|

 رمجلا 20118 جارح ل هفرعت لاملا نبأ كلم تيب لس
 2ك

 لبكلاو دايقالا ىف بّزكتلا ىرسأ

 لولا نم و ىجنت ىغلا روسألا سف

 لكئقلل ةميدُيتلاب كماربلا ىلع 2 0 ام ّلثم مهيف ثدع 0

 نب دجأو بهو .نب ناميلس بكنو هنم غلبو هظاغ رعشلا فئاولا رق املف

 لاملا .ثيب ىف اهلعجن رانيد فلا ئقلا امهبابسا نمو امهنم ذخاو بيصخل

 ظ ٍنَنَك نا نب ىجحا لاقف
 ةتحابم سانلل ةةَنَس ٌةنس نينئاخلاب تلون

 درعا يلا

 ةنسح ةسلود ّق مىلو اهب فافعلا لعا ىرتف 25

 5 هر 6م تايزلا“ نبا. )١52 © نيبشلاو دنهلا. 0 © و“ 0:6 :ائذلاب .

 16 © رضا“ 70# 6 ذب نيبقولا م ذأ نورسق تيم 9) © وجضنت ىكل“»
 7) © ميدهتلا ىف.



 مم

 2-5 0 هع ندعم

 نالمهلاب كانيع تعلو دقل ىتباحص لاق ىانّيع تقرورغأ اذا

 اهدالب مار تنا مهي ّلك ىلا تديبلا اذه نا اضيا ىور لقو

 ش مازح نب ةورعل
 ى ناد مق ةيحررملا رضاح ىلا ايكيف هللا كرأب ىناليحآف هلأ

 : يفي الكا نسايفلا نيس لإ يدم لل عب افلخ لدن هروح

 ىأر نم ىنتدح لق ئلاملا ةجراخ ىتدح لق ريبزعلا دبع نب ناميلس
 انا لق نينا نم هل تدلقف لات تييبلا لوح هب فاطي مازح ىب ةورسع

 ليفا ىذلا

 نكح اهتاناسنأ نّيتيعب اعتدالب مار تدنا موي لك ىفأ

 ! ى نأرَذ مك هاحورلا رضاح ىلا امكيف هللا كاب ىنالمخاف الأ

 ضبقلا ىلع فكاولا ياه ىذلا ّنا لكقبو فرح هر 4118 كك ايلعف

 نصا انوا كح نتحادتا ل 0

 مل لق رت مصتعملل ناك امداخ اطلفض ايهيلع ىنُيَد ناناسنا سانلا نم

 تعب لف تعم 2 ادع يقتل رطل 0 ع ا ىنقدصأ

 15 نيف هفرعت ءاميا كيلا ىمويو نيتيبلا ىيذهب لّثمتي كيلا رظن دقو ىنا
 ناميلسو 25 نب دجأ ءعاطقا ىلع فقو هنأ ىل لق لق 5 ىنع ناذللا

 4« لثمتي ىأر املك ناكف امهب عاقيالا ديري هّنأو رانيد ىقلا بهو نبا

 عقوا مث هاقبس امك اهب ىناقبس ال هللاو هللاو ءىنقدص لاق نيتيبلا ىيذهب

 لق نور نب نوميم ىنتحح لق وصلا ىيحجج نب دمحم قربخاو امهب
 20 ناناسنا احلا نع : لثمتف ىشمي بيصخل نب دجا ىلا مقنتاولا رظن

 امهنف ورسم ما اَمأ كيلخ هلوقب راشاو نيتيبلا ركذو ابهيلع ىنيَك
 ةهلل انا لق بهو نب ناميلس واذه غلب الف بيصخل نب دجا ىل
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 ارامززا

 كحيو بعك هل لاقف ءاملا ةيحان ىف 3 نم مالغ هجرف* اريغص هل هاّيِنُب
 عيتجا دق ءىش ا ىلعو لق بعك هل لاقي لجر لاقف كوبا نم « مالغ اب

 ثنام لاق اهتضق امو لق «ىنلاخ ىلع اوعمتجا 4لق رشلاب هبلق سحاو سانلا

 ماشلاب وهو بعك لاقو لاق اهريق ءاذح نفلذف هناكم اهنم تام ةرفز رفزف

 نالقتلا َرَشْجُب ىتح باحْرمب اًيشام تسل نأ هللا تابع اًقَحأ

 0 د لجلا ق/ امج ايضا ا

 ايلب ارهاط الْطَم نطلُخو

 نلجاتمم رتل م نو |

 نايرق امك ىئادعأ برق ىلع
 نامع ركشب ىفامّثجو رصمب

025 

 ناتفَتنم ناك ام ىلع اناف

 ى نايضق صق ىقل اش ول نآيلم ايييلع ىيد ناناسنا سافلا نم

 ف ع 8

 ىلع لي ا ننح اسأو يبين عع م امأ ىليلخ

 هنصق ةروكذملا بعكل ربخل اذه ىف ام ىلع رعشلا «ليوطلا نم هضورع

 عم نيتيبلا نيذحع رهفاط ىا نب بلاط وباو ةبلس نب لضفملا ىورو

 ىطسولاب لمر فيفخ ىلصوملا ميعاربال ءانغلاو * ىهتخل ةئْيَمْحلا نبال اهنريغ
 نا انزكذ ىلا تايبالاو الييلعلا هنا .ىكلا .نبا:ركذو ءهنغ-سببعلا وبا هكذ

 نيبخلا نيتيبلا عم ةنّيَمْحلا نبال اهايور رفاط ىبا نباو ةملس نب لضفملا
 ىف ءانغلا امهيف 0

 ى نايصق ّدقل اش ول نآيلم ايهيلع ىنيد عادلا سانلا نم

 ى نالست الف ىرخالا نع امو ايهنمف ورع 8 0 ىليلخ

 ى نابلخ دق نسحلاو امهيلَدب ىننافصني ام نامالَط ناعونم
 نارجب باص شيعو ميعن اهاَذَع نويعلا هالجتت ضيبلا نم
 ناقِرَع اهفاناسنا يَنيِعب اهتالب مار تنا موي ّلك ىفا
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 اهأ

 همسا ام ئرحتوا نلف ةماشلاب ّىبارعا نع هتيور لاق رعشلا أذه تور

 4كلذب انتوخا فرع ىتح ربت ال 0 هيلع تيمسقاف بعك هّنا نععمس .لاقف

 ارعش ىل ود ىناو لعفأ لاق انيلع تينا كلسذو د نك كيلا نسكنف

 م لوقي هتعمس لق هانتعمسا* آلا هللب كلعسن تلاقف ال ما هنافرعتا ىردا اف رخا

 5 نامز َّك نايثفلابو يبدل

 كا كثسبلا اذ 0 اًيلَخ

 >ند -

 اهتامرو ومالا / تيسق هيكل قيلَخ

 لجأ مو تلا 9 0 فخ ب

 ى نالَست الف ىرخالا نع 05 :

 نارسبتاهي نيتاسلا ساسنلا نم

 - 54 2 تال 3 د 2

 10 نايفتكي نيح 5-0 ىصعأو ىلق نم دعبأو ةلثئاصم كنا

 ناتقشلا فطنملاب تمجكتسا اذا انوُكدص ىف امب انذذط ثّححت

 نايلتيم ىح وا انتج ام نط "ىلا نأ قدا 1

 نجرب ايداع نك ل ل

 نالست ىيهلا 0 ما لصولا نم انني ناك ئذلا ئب | نع ىيلخ

 15 0 نسكب ءانطنف ىَيَف اذنتيف ا ع 00 انكو

5 
 ٍنامَص ليو ْمَج ٌمقَّس هب ا ل

 نايبب اني ع نم كح الو نرسم ضقن ىذملا دعب انداز اف

 ئديفاي يلام هلاو ل" يدخ

 تان انا ةفلفعا نيبلاب ىف الز

 د

 نادي 5 رجم نم ناديرت

 هه د

 نايلتعم 55 اكعتنا انهدك

 50 اوناكو رسبقل مهاربخاف امهتوخا ءاج ىتح هلحر عضوو لجرلا لؤنو لاق

 ةلحار ىلع هولجو لجرلا اومركاف مترعشاو عفرظأا + بعك ناكو بعكب نيمتهم

 اونك اذا ىتح هب اوليقاث ماشلاب هددجوف ابعك اوبلطو فيرطلا ىلع هوّلدو

 كرت بعك ناكو تءببلا دكنع ابعينجا دق سانلا اذا ملعأ كام ةخيحا ىف
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 نسمل نب ىلع قربخا لق تارفلا نب حابصلا نب ىلع ىنقدح هنع ةزاجا
 لكنع تناك لق ىدساألا دنيز ىب . بيطخ نم دلو نع ليبتلا يونا نبا

 الخأ هيلا سانلا بحا كتناكو هل مع تنب بعك هل لاقي سيق نم لجر

 رين لحم ورمع مآ اي «لاقف اهبايت ةعضاو و اهيلا رظنف موي تاذ اهب

 لق ىتم ىسحا ىف ءاليم ىتخا معن تلق كنم ىسحا فقلخ ةدللا نأ

 نكلو كيلا يرخم رل كب تملع نا تلاقف اهيلا رظنا هنا بحا* ىف

 اهقشع اهيلا رظن اًملف اهتءاجن اهيلا تلسراو لعفف رتسلا ءارو نم ْنك
 تلاقف ماهبح اهيلا ىكشف ءاهضرتعاف اهلها ىلا 4نتحار ىتح اهرظتناو

 دنم رثكا ىبلق ىف كل عفو دقو 0 ل

 نيسلاج امهتنأرف ناملعي ال امنت» وربع ما امهتتف ىرخا ةرم هتدعاوو

 اماو مابعك ءاليم اوجوزت نأ اما تلاقف ةعبس اوناكو اهتوخا ىلا تضمف
 وح لسقنب ىمرع كلذ ىلع اهترخأ 8 كيو بش ايهغليو .اهرما قيفكت نأ
 همع نب الو هلغا ردي ملف زاجل هلعا لزنمو هلزنم ناكو مهنم ةايح مأشلا

 بعك لاقف. بهذ نبا

 رطان ءاليم مالمثأ نم مشا ىلا ىهَهْلا عال نم تنا مي ّلك ىف

 رزاختم اهفرط وا رَرَخ اهب ةامثأك هاكبلا ليش نم ءاشدعب
 زدابكم اهعمد نم نكاو .ىرج ' ىتملا لَم ا نا فلا د

 ردات لوكا نيقفلا ظيضب 0 /ث اهنع ضفرأ امك

 ديب يدخل ليا لكي يك رك راقلا نفذ ني لجر هيما وون قل
 مث امهيلع ملسف فيوطلا ”ّلض دقو ءاليم اهتخخاو وربع مأب زانجاف ةكم

 000 ل هل ينم ديم اراورم 0 تلاقف ا

 ل و ا ا
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 معا

 الا ءّظق ءانغلا كلذ قداعتسا اف ة ثلعفف ىراخم اي اهيف نع هلق رق
 نب دجا ىنثدح لاق ٌةراجا 4ئكوكلا مساقلا نب نيسحلا ىنربخا ءىكب

 اداب, يل ءايضق اًملف قراخ عم لجر يح لق نا ىتثدح لق ءالعلا نا

 هاتغف اتوص ىنتغ كيلع و ىقك هقيرط مضعب ىف لجرلا هل لاق

 ا وبصا 1 قارفلا وطور 0 تضاو  ارصلا
 7نيبهو دق ىَنأ كدهشا 8 ىنأ مهللا لاقو ءامسلا ىلا هذي لجرلا عفرف

 ةفالخ رخآ ىف لب ليقو لكوتملا ةفالخ لوا ىف قراخم ىفوتو ءهل ىجحح
 ةدراب ةييطبنق لكا 7 ناك هنا هتافو ببس نأ هبنادرخ نبا ركذو فشاوسلا

 © » كوف نم هتلتقف

 تومص
 0 مالعأ نم ٌمشلا ىلا ىَوَهلا ربع نم تنا موي لك ىفأ

 رزاضتم اهفرط وا روح اهب اهئاك هاكبلا لوط نم ءاشمعب

 هدلع نم ٍرَّيُع ىف نالف لاقي ءىشلا نم ةّيقبلا ربغلا «ليوطلا نم هضورع
 لبخل ىهو ٍمّلَع عمج مالعالاو لاوطلا ْمشلاو هوك اذه ىف لعتسي اعرثكاو
 15 راق ةهسار "ىف مله هنا ءاشنشلا ىلا

 زجارلا لاق مانيعا فيصل رّوْضلا ىَبُس هنمو اهّرقصو نيعلا فيض ريا
 روع هريغ نم قفرطلا ترسك مث رْوَح نم ىب امو ترزاخت اذأ

 ميفاربالا ءهنكلاو ليخلاب .بقتاوو عك هلا لقي نييك ند لجرا رعشلا

 هبسنيو لجيرلا اذه ريغل رعشلا ىوري نم سانلا نمو ىطسولاب لوا ليقت

 20 ىكملا نبال اضيا نحللا نأ لاقيو ءاليم ناكم ةّيم لعجيو ةمرلا ىذ ىلا

 ؛ الوا انركذ ام ميحصلاو امهريغ ىلا بسن دقو

 5 هيسنو ىسيقلا لبخملا رابخأ

 ىبلهملا رصن نب بيبح هب ىنربخا اميف ىارولا دعس ىا نب هللا دبع لق
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 الرا

 نخأو « مهلا ٌليتتق ليل ا نأو انعمجي مهّكلا ٌلعلف شعا ناف

 يب ل ل كص ام دع 3 4 هللا ىسح لق

 تَنغف راهن تعفدناف لك لمر قراخمل ءانغلاو فشنحالا نب سابعلل رعشلا

 هب اهل ضرع ام ىنعم نع هتباجا امنأو ةهنيابذ اهناك

 نحَبلل لغشلا سيل بلقل مّلْغُشلاو انب ْملُث ام انع لْغشلاب ل

 « انعم ام. :تناقو "0 تككاصف  اهسفن' 4 امن 000 اهنا رفعج ما نتنطفذ

 نور لاقو هل اهتبهوو هربخ ىف سنوي “نب ليعامسا لقو امتعنص امم جلمأب

 تدع املا + ةلاس نودللا نأ هيما نوع قراخ يبد نورف  ىشدتح تايولا نيا |

 داَنَعَف 10 تودص ثدحا نع 0-7

 توص 5
 ه -هآك -

 تافرع نم رامجا حبب تن علتكاو را بصخأل نك تلا

 تابصخح 9 تنير فك نم ةرص كخملا انا /رامجل 3 تدك ىنتيل

 لق َّث كحصضف 4 لق رصنبلاب لمر فيفخ قراخمل ءانغلاو ىريمنلل رعشلا

 ,ااهن ّنظا امو ريسيب تعنق دكقلو تعنص ام ثدحأل اذه نا ىرعل

 : هداعتساف راملل بصحت امك ةاصح كبصخت نأب كيلع لخكبت نسناك

 يلا شاف | مدلل ناكل فاح سامو ماما ليع. انك لقا نبا قدح لاق
 أ 9 / -_ نوح ه7 غ2

 لاقف فرذطت هنيعو ه دواعو ةعاس انيلع اطبأ # مث دعم لخدن بكثوف اعيش

 ثملسف توملا ىف اهتادجوف اهاّشحا نننك ىل ةيراج ىلا ةعاسلا ثدلخد انل

 نوتيبلا نيذح تلقف م اهعبصاب ةاميا الا مالسلا تر عطتست ملف اهيلع 0

 0 0 هنيب كنع لطي رل نم ىلع مالس |

 بذعملا ماهتسملا دهيج نيك للذو اعلا ىوسب هل اعيذوت كتفطساا ان

 هبوط تبلا ليطبف. 5) 8 ينابت. 8 لغشلا. 2 8 نه
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 هال 2

 زف ىف اًكعاق قراخ ىقبو «ةزانري اهم ميغ راد اب

 هرازعو ةلْخِب لانث اًيند اهنأ انهملا ابا نهج ال

 نبانيخ 0-0 ةبس نب ريع اسس لق ىيشلا سنوي ىب ليعمسأ ةقربحا

 نب +نسلل ىقدح نيس ىب هللا دبع ظخخ تدجو لاق لوصلا ىيج

 5 /راهن اهل لاقي رفعج مال ةيراج ىوهي قراخ ناك الاق 6 حاير نب ميعاربا

 اهبابب رورملا نم هتعنمو هنصقأت كلذ اهغلب ىتح رفعج مأ ىع و كلذ رتسيو

 رفعج مآ غلب دق ربخل نأ ملع اًملف بخ ىف ربصلا لق 28 اًهلَك اهب ناكو
 كلذب هعرذ قاضو ةاهنع ولسلا ىف اعبطو رفعج مأل اًلالجا اهافاجتو اهعطق

 برشن رفعج مأو نومأملا راد نم فرصنا كقو لالز ّى لب كاد وح انيبث

 10 اهنم >عمسمب راص املف اهيف هزي عمشلا ىارف اهراد ىذاح نأ الجد ىلع

 / ىتغف عفدنا ىأرمو

 توص
 رادسلا ىلا كعب نم و نأ فوسف فرد 0 ىرمم دوعتمب نأ

 و عب يي بح ىنا اهب ,/ تفرع ىتح ترهش ىبهلا ميس

 ىلابقا ىئئاقش البل هقكلصي هلو مكتاريج و مص ام
 ترسم ذأ اوُدِهَج مولو ىنم ىلع نوردقي ال

 تلاقف 59 لمصر 0 فيفخ فراخ ءانغلاو فزدالا نب ( سابعلل وعشلا

 ؟ مدخل هريسمأو مكقف م مْدَق هحالع ابحاصف وشر م هللاو قراخ رفعج 2

 برشف ذيبن اهيف فنتكقو ىسركب رفعج مأ هل ترمأو كعصف دوعصلاب

 20 ناكن ىتغف 1 هيلع ىسبوض 9 نينِغف ىراوسل ترمأو هيلع تعلطلخو

 ىنغ ام لوأ

 9 توص

 2 دد س مد ب ع

 نموا نم قرص لو لكملا و ةردببسغب نام ديب هكنع بيغأ
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 كلوق عم اقراخ ىنعي ىحاص نم 6 نآلا انا ىيا ذاتسا اب ةيولع « هل لاقف

 ةجالمل مظعا هنفرعم ىلا هللاو نى لق هاذه فرعت نا ديرت ال لاقف ىل اذه

 ةيولع رجضف هكنود ةرئاجل 2ءاطعاو كيلع هراتخا اكلم امتيّتغ اذا «لاقف

 توصلا اذه ذبسن 5

 مئامّتلا ءاقتأو ىداعألا فوَخو مىّنألا نم كيلع ةافشا كترجم

 مئار ىقو اهلفط نع ةيلاسك هنيبلعت وهل رجهلا كاذو ىناو

 نع ىطسولاب لوا ليقث ةيولعل ءانغلاو ىحسالا # ورع ىب لالهل رعشلا

 اونك لاجر ةثالثك تيأر ام ىميركل :بوقعي وبا لق ظحابل لاقو ءورمع

 صاصرلا 8بوذي امك اوباذ لاجر ةتالق اوأر اذا ىتح الكا سانلا نولكأي

 ىلر اذاف ةبايع بلاثملل ةيوارو ةباسن ةمالع ىلكلا ىب ماش ناك رانلا ىلع

 مثيهلا نب » ىلع ناكو :صاصرلا بوذي امك باذ ىدع نب متيهلا

 تيطخ قع 9 مالك 1 ىلع م ىليتسي رعقت بحداص اين ه اعقفم / افيرح

 دحاو ةيولع ناكو صاصرلا بوذي امك ب!ذ ىبضلا ىسمم ىار اذاف رعاش الو 5

 ىريخأ ءرانلا ” ىلع صاصرلا بوذي امك باذ ةقراخ ىار اذاذ , فلخ

 ما ا ورا ريئادرخ نبا ورخب ثداعلا وعلا, دنع نب ىلع
 دجا لاقف ةيراكل ببسب رفعج ما اهيف نجاح ىغلا ةنسلا ىف محن رفعج

 هيف ماشع ىبا 0

 قاصقلل انهملا ىلا محو ىوقتو رب نم سانلا مك

 ةفيلخ ه ةزانويل- ذادغب مكق امل قراخ راد بهو ىق مصتعملا ناكو لق

 ؛ كلذ ىف بنيز ىنب ىسيع لاقف نيشفالا
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 6 كلعسن ىتح تئش ام رتخأ معن كيم هل لاقف هدب كلبقتسأ ال امم اذه ظ

 يما اين نبل تلف متو حيكون صلال اله لعاي اننا لقد دع ظ
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 (و ديب هوسأتو ديب هحرجتو
 تاوصالا هذه ةبسن

 تورص
 اهلامج قارعلا ضرا ىلإ امو اهلايز ٌثنَع نّيَبلل كك كقل
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 اهلاكش + ظونت تناد اذا اًذيِجو اعبر لفن 6 0

 نبال هيغو ورمع نع ىلطسولاب لوا ليقت فيفخ دبعمل ءانغلاو ريثكل عىشلا

 قاحسا نع ةرصنبلا ىرج ىف ةئانسلاب لوا ليقت ىلاتلاو ثلاتلا ىف

 مكح باتك ىو 7 ثلاتلاو ىلاثلا ىف وربيع نع ىطسملاب لوا ليقت يا 15

 5 ركذو ىطسولاب لمر هيف سيوطل شبح ىنعو ليقت فيفخ هيف مكخ

 < ليقت ىلث كبعم 0 نأ

 امس ىلا تجب بف ناو اياوردلا قسم اميدلا كتالطأ ىقس « ىتعس راد اي
 2 0 2 6 2 2-6 ع

 نيل وحلا الاوت مابمتلا الا اهيلاعم اهنم ناقعو نَلَخ راد 20

 “ ميعارباو ىماشهلاو وربع نع لا لوا ليقت راجحنلا افقل ءانغلا
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 لاقف ىنايعا م هلئاو قف هواود اف لق هينملعي الو اعيش ىنيطعي ام ىدبف

 لق ترص ةثام هيلعي تح باذعلا هسأر ىلع بصي نم هب لكوت ميعاربا هل
 تاوصالا ةثالثلا هذه كمّلعي نا مف ىنع هيلا بهذأ ىكلو كيعبف اذع اما

 قاحسا ةىلا ثلخدف كيّلعي ىتح هسأر ىلع طوسلا بسف الو لعف ناف

 مارا كربأي تلقف هيلع كتلبقا مث يع نمّلسو هرسأ ريغب تسلجنف
 ام ويف" كفن ىنا قلقفا < هنسحأ ام لق !ذكو اذك ىنيلعت نا نينمولا

 قييرت نمو ىم- كو قيس لا 4 هب ترمأ ام ىف ففنت لاقف *هب قيما

 ىناف لق نينموملا ريما 2هب كرما ام ىنمّلعت نا نم كب والف تلق مكن

 ىتح ىنحراطت نتلعجو تعءاجن اهوناه هنسح ةنالف كلو هنسحا نيسل

 10 ىنوريل هبحج ال ذتموي :ءاج نم لك لعجو ةثالثلا تاوصالا تذخا

 ربل هتربخاو دمحم ىلا تعجر تاوصالا ثذخا ايلف ىحراطت هتيراجو

 نسحا لوقي ىدهملا نب ميعاربا لعجو برطف اهايا هتينغف قاكسا رضحو

 وه باصا الو نسحا ام زهللاو ال قاكحسا لق تنغف اًملف هللاو ىنسحا هللاو

 ماهنع هذخأب نا اهدهج ةيراخل تدهج ىقلو هناسحتسا ىف ميعاربا الو
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 ءرعشلا نمل ىلا 5 عقي ملو «وريعع نع رصنبلاب لم, فيفخ طايسل ءانغلا

 نيعبتج © اقراختو ةّيرلع ثرضح لق ىلعابلا ةيواعم وبا «ىنثتكدحو نورع لاق 5
 هيلع هزربو قراخكتم هداف هداجاو هيف نسحاف اتوص ةيولع ىتغف سلج ىف
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 ىق صرالا نأ آلا اتنطظ يان هابكنم زرتها ىتح هيف ىاصو هانغو / هيتبكر
 لكر دردعا يل نان طير انوع لح نعيم انجلو يلغي نب كلل
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 هيلع تلخدف م عولخملا دّمحص اممي قاد قراخ هل لق لق قاكسا
 ملف ةّدع اتاوصا هتيتغف قراخم اب ىنتغ لاقف ىدحهملا نب ميعابا هدنعو
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 ةراضغلا ف ىلي تلخدا نيك هعم لكآ -نا فلح ثعنتماف كلذل هتعاركبو

 كدي هكلاخداب ىدنع اهتركقو ةدللاو ىلع اهتصقن قأ لق ه رق هدي عفر

 ءةعلخل ىلع ليسي اهكدوو ىرُجح ىف ىف اذاف ةسفر ةعصقلا 4 سفر مث اهيف

 تريغو ىلينم ىلا اهب م تثعبو اهتعزنف اردابم تبقف ىدلج ىلا ففن ىتح

 تعمج ىزنم ىلا تعجر اًملف كحضي وهو ماهب مومغم انو تدعو ىبايت
 رثو 8 جرخ ملف اهنم ةرثالا كلذ جارخا ىف ةاودهجن قذاح عناص لك

 «« هنابرض كلذ دعب رهدلا برضو اهيهذ 71تذخاف اهتقرحا ىتح اهب عفتنا

 اهيلع ةدثم هيدي نيبو سلاج وهو هيلا تلخدف ”اموي نومأملا قاد رق
 كليو لاعت م ل لاقف ثععنتماف ّلكف لاعت م ىل لاقف ناتجاجدو ٠ نافيغر
 هلع انو فيبنلا عضوو قوتسا ىتح همعم نسلكت تسلج قّكعاسف

 ىنغتأ قراخ اب ىل لقو ه سلجن
 ابنْذم كلك امو اند ىننامحو ىنتملط امل رذعلا سامتلا ُليْقأ

 كحق لق ” رت ىهجو ىف سبعف هتيتغف هنغ لق ىدّيس اب معن تلقف
 معن « لاق #هينغتا لاقف ةيولع ىلع لبيقا 7 اذه 5 ىنغي اذمحما هللا

 بروشو هللاو تنسحا لاقف هيف ىنبرق ام هللاوف هانغف هنغ لق ىديس اب
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 ناكو نامي قرب لقو هعبصإاب فذح مث مرد فلا ةرشع لطر لك عم هيطعي

 ناك اًملف ثييتأ نيا نم *شئسلعف انو كلذ لعف «برشلا عطق دارا اذا

 ' مكنه لكأي هنيعب عضوملا كلذ ىف سلاج وهو هيلا تلخدف قاد مانا دعب
 كحاضف تيلعف نا مزال ل ىالطلا نلقف قكعاسف ؟ كليو لاعت 1 ىل لاقف
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 ةدّمح نب ىلع ىنثدح لق ىمع ىنربخأ ءاذه كنقو دعب اذه « لثم

 نيب انك لق هيبا نع هللا دبع وبا ىاخ ىنقدح لق ئماسبلا رصن ىبا

 اندسوتو * مانف «ماقف 6 اعيمج انرركس نأ ىلا برشن ةليل تاذ مصتعما ىدي

 انعمسو دحا ةبجج ملف مساصق هيتانأ مث 2# انعضاوم ىف انمنو 5 انيديأ

 5 ىلا يرخن انلبق هبتنا دق قراضم اذف ناملغلا نع لأسن انردابتف هحايص

 تفجن ماعيبج نايلغلا هب فحالتف ىنغي عذدناو ءاوهلا مسنتي ّطشلا

 دق ناملغلاو و طشلا ىلع ىنغي ىقراضم تلقو هقربخاف مصتعملا ما

 نسبا اي 6 ىل لاقف هعامتسا ريغ # ءىشل لسضف يف سيلف 7 هيلع أيعيتجا

 :ركسلا ىلا هيدي نيب انسلجو سلج رق رذع ئاو هللاو ردح نين

 10 لأس نوماملا نأ هثكح كيعس نب نابا 7 منأ بئاكلا ىسمخل نب دمحم ركذو

 ىتغت اذا نينموملا ريما اب لاقف قاخو ىدهملا نب ميغاربا نع قاكسا

 لضف هتوص لضفو هعبطب قراخ ىتغت اذاو اقراخض لضف هيلعب 7 ميهاربا

 ىنتتدح تايزلا نب 7 نوره باتك نم نكست «<؟كقدص هل .لاقف ميعاربأ

 حبطصا دقو اموي نييمألا 5 بح ىناعد لاق هيبا نع قراخت نب نورغ

 15 ىلع 0 حرنقاذ

 اًدّدجحلا ةيدرولاو دنهلا وبنو م دقطقت ناكبولا قرو تلبقتسا
 تك هاد نال 5 03 5 د 3 -

 اَذَي «كيلا عقرأ رثو كنخأ رثو ةيراج ىلا ىف ىنفرعت تسلا

 ىل رماو الو لاطرا ةثالث هيلع برشو اديدحش ايرط برطف ” هايا هتينغف

 90 ىلع هآرو كلذ تسبل اًملف بهذلا ةرثك نم رصبلا ىشعت داكت اهلثم

 ةيلصم انيثأي حابطلل لق مدخل ضعبل لاقف كلذ لعفي ام اريثك ناكو مهن

 مهبعذمب سانلا فرعا تننكو 5ىعم لك ىل لاقف اهب ىقأف ةعاسلا ةروقعم

 ه) هلظ لتعز © انتقو. 85) 8 هس. ه) ص 1918 086+ 0) هك انعضوم .

 © 48و. م 80 8, 7 دب اعيمجر, هل هيلع اعيتجاو غلا التف. 5) 8 شلا ع

 ىنغي٠ 7) 4 اعيبج هيلغ تعمتجا. 2 ذص 88 ةلمدهز 13 ريغل. 8 ذص

 8 ةلمصف. 7 13 ىع هس هدصب تلح. 0 485 4 ىديهملا ىب . ) ىق ميغاربا.

 0 88و. م) 8 دعطقت, © هظفلت. 9) 188 ّنلا عفرت, © كيلا دكما.
 7) كل هدحز © هيلع برطف. ى) 8 8008 :عاسلا . 2 418186 دب.
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 روصقلا نوم ىف ةلجد ىناج نم جرسلاو عبشلا تيأرو هنوص ةقر نم
 لق ىلوصلا ىنككح ءهءانغ 5 نوعمتسي « اهلها ىحي نيب نوعاستي رودلاو

 نييا سلخ ىف انك لق لينومل ىميمتلا هللا دبع نب دمحم ىنكثدح

 ىببارسعالا نسبا مزلي نك ملس نب ديعس دلو نم لجر لبقا ذأ ىبارعالا
 ةههثا اهنم * ءايشأب رذتعاف ىّتع كرحخلا ام هل لاقف هب سنأيو هبك ناكو

 ىلع مرد فلا ةثام هل بهوف كيشرلا ىنب ضعب دنع قراخ عم تنك لاق
 لقو هنم بجو « هلوهتساو ىبارعالا ىبا كلذ 4 رتكتساف هايا هانغ توص

 فنحالا نب سابعلا رعشب و هانغ لاق هانغ ءىش ىاأب مهل

 توص

 نع 05, - ند 3 5

 د يس ا ل ع يس

 بيرق مالك هللاو اذه نكلو وم ام ىردا اف ءانغلا امأ ىبارعالا نبا لاقف

 ٠ امهيفو هتعنص عماج نم لوأ ليقث نيتيبلا نيذه ىف ىاضم نخل «علم
 امهيف نا شبح ركذو ةناب ىب وريع نع ىطسولاب ليفت ىلاث ىلصوملا ميفاربال

 لاق ةظحكج رفعج نب لا ىقربخا « 7 ايروخام انك ىدهملا ىب ميجاربال

 ةرضع امي # ةيراش تنغ لق ىدهملا نب ميعاربا ىب هللا ةبع 1: ىثدح

 ىكسما * اهل لق رت اهسفن نعطق ىتح ربصو اهيلا رظنلا حاف اتوص ىأ

 ىهيشتت نا تدرا نابهذ ءىش ىا ىلا تفرع دق 1 اهل لاقف نيكسماف

 ىديعت نا كايا رت كايذ لق ىديس اب معن تلق هديازت ىف قاضع

 3 فرصتي هسفنو م هتوصو هعبط ىف هللا ه هدحو هقلخ اقراضم 0 ناف

 , .نا كريغ دارأ دقو دحا ”كلذ ىف هقحلب الو بحا فيك عمجا و كلذ

 نيضرعتت 5 كّتعمسا الف هقحلي رو حضتقاو كلهف لاحلا هذه ىف هب ةبشتي

 «ك) 82438 هيلا. 5) 8 نيعمسي. ه) 8 رث. 8)2ربكتساف. )8 هلاهتساوز

 19 هرس. كنم بكحاعو. مز 80هد0. )8 هت, 7) ظعمتتت ابرط ( م. !اثعر 18) م

 لإ طفعوتس 18 (©) هلمصع. 2 هل اسر 8 هللا تبع. ) كظ ةيراج. 2 4 هدس.

 ' - ») 8 تلاقف. ,0) هى اذاف. ه] 8 طدمق طلق ه66و» هسفن. ) © هروصو هقلخو.

 الأ وز ىلق 200 دلك 8 طم عمجا 4600 بحا. 7) كلذ ىذس 8 هامه. 5) 8 كعهسأ.



 لزدب

 عيزب نب رهع نب ىاحسا ىتكدح لاق دنت نب « تتح آني لاق قنا

 دق هتدجوف هدنع ميقنل ريبكلا 0 ىجبمو موي تاذ اقراخم تا لاق

 ىكبيو تبيبلا اذه ىنغي ىباقلا ىلع فرشم وهو هل حافج نم هسأار جاخا

 نم ناسك نروح د04 ان ا ا يسال نق ةطلسم تناك ىتلا كولملا نيا

 هام ىعب لضف ىف سيلف مويلا اوفرصنأ انل لاقف كيغ ةانغ طق عمسي مث

 ىلا رقما ف دع نكو دي لاك ميار

 نب دا نب ديح نا بئاكلا نسل نب كمح ركذو ؛2ءهسقت عامتسا
 ضعب ىلا © هباكتأ ضعب عم نقراخم جاخ لق هيبا ىع هتدح ىلا ىبك

 اهفايا ةلأسف هعم برخ نم ه«دحا عم ةبهذم سوق 1

 10 سوقلا بحاصل لاقف هنم برقلاب ءابظ تيحنسو لاق اهب ىض لوعسملا ن .

 3 عقدتأ ءابظلا هذه دودخ مد كيلع تنطعن ارض ينعي نأ تيارأ

 ىنغي عفدنات معن لاق سوقلا هذه

 ءاقل ما ةقرفا ءابظلا ليقت اذ ام

 15 افلا 9 نايبلا ىفو ىميلسب اهدهع ما

 ءاسمالا ةءاَنَد دقو - تاكاس انب توم

 هانعلا :اهيف لاطو اًباوج ثراحأ اف

 ءابظلا تفطعف لاق ىطسولاب لوا ليقت ىكملا ىيكل تايبالا هذه ىف

 ! ىلا ةيغصم هيلا رظنت 8 ةفرشتسم هنم برقلاب تفقو ىتح هيلا ةعجار

 20 7: اهذخاف سوقلا لجولا هلوانو اهفوقوو اهعوجر نم رضح نم بجكف هنوص

 نبا لاق ءاهننس ىلع ةعجار نيضمو اهرافن ءابظلا تدواعف ءانغلا عطقو

 لاق هبحصيو اقراضم فلأي ناك ةرصبلا لما نم لجر ىنثدحو ىكملا

 ىلعأب عفدنا ةلجد طسوت اًملف ناركس وهو اليل راّيط ىف /ةرم دعم 0

 ىكب الا مداخ الو مالغ الو سالم نم رايطلا ىف دحا ىقب اف ىتغف هنوص

 م) 8 نجا. 2) 8 رزرز. 0) 8 دعيسي نم هسفن برطال. 2) 8 هناوخا»
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 6موشملا ىجوز دا دق ًانهملا ابا اب هّف هللا هللا حرصت ةأملا تداع نا انثبل
 ل لاقخ «ًاضيا هترضحظ هيرصحأ اهل لاقف رخا ارص هيتغت هنأ ىبميلا

 تاكو بورط لجر انا ىدّيس اي هل لاقف كتّصق شيا #كلو ىل ام كلبو
 ىنأ اثالث قالطلاب تفلح نا ىلا برطلا ىقزفتساف رخا كل اتيوص تعمس دق

 كنحن لاق وه امو لاق كنم هعمسا 5

 ل نوكتار اهنع كبحص نأ اًهفأ دق نّيبلا نا ةمالس علب

 انت تتسم هن لدا هلا لب رااح

 ىف هللا هللا ةثالت 8 0 دق ىديس اي خرصت سايصلا تدواع 0 كيل 1

 7 اهلك اذه 0 تننأ 0 اهل ص رك هبئاه لاق 0 كو

4 
3 
 2 00 1 0 1 ٌّشا 3 0

 5 ُُس 2
 « خ ع
 و تعمس تنكو بورط « لجر ىنتا ىديس اب نا دق لق اضيا كتصق

 لاق كنم هعمسا 8ىلا تفلحخت هن * برطلا ىنفخضاساذف كتعنص نم اتوسص

 2 لاق وه امو 5

 ىداقر مهلا ىفَنو ىداعب ىّبظلا فلآ

 دادح فايس ٍلولا ىلع ْرْجَهلا ادعو
 ى دادول الفا تسيل ىو بنار نإ لف

 ا ةعزملك اهي .«ىجت عراق 7 مالغ اي لف نك الطر ءاقسو هانا هانغف لق

 ]| لاق رت ديلكت الف ثيغتسي وهو ةعرقم نيسمخ برضف هبرضب «رماو صطبق 0
 ليللا ىلا مكبأد٠ اذه ناك الاو ادبا قيكذت ال كنأ ه ىالطلاب فلحأ هل

  انلعجف رادلا و نع جرخأت ميقأ رث هب نما ام ىلع اثالث ىالطلب فلخن

 بأ نب هللا دبع اس لاق ىمع ىنربخا «دقمي نم انموي ةيقب ” ككاضن

 «) 8 هرس. 5) © 2008 كلت. )8 كنا. 2) 183 كل اموز 8 ءىش ل٠

 - 0 2 اهلبقا /) © هتليلو. و) © ىتغت كتعمس. 80 © نأ تفلح نا ىلا.

 98 هدب مس 1. 6 16 طمعا /) 86 ىنع. 2 8 عراقم. )8و. م08 ف.

 . 0) © هلع ثالثا م) 1 اذه كيأد . و) 86 نم. 7) 8 كحصن هثام# انموي.
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 حيل 35 : 9

 الا“

 ٌئراقلا ىيعس نب دمح عمس لاق ديح نب دي ىنتدح لاق دعس ىنأ

 تناك دقو هترضح قراخمل اتروص ىتغت رحاسلا نب بوقعي ةيراج ةيدهم
 1 وهو هنع هتذخا

 5 ىنتجسُأ ىف كايللاو "امه ىكللا 3 نادويت ىلقت ام

 ايش رذاحأ الو 0 تسل اح را كدعب 0

 ني اب هنحن ىلع رو كعس نب دكيح“ فرصناو تءاش ام هيذ ننسحاف

 ليي ىدوح لاق هللا قبعغ ءانن لق نبع تكردخلا ةوقب

 نور عم بعلف ماشه نب دما نب در انأ نر دنع 0 لاق

 ىدنع 3 متاناو قراضم لاقف « ايرط ىّلقاب لطر ىتام قراخم هرمقف درنلاب

 نسب ىبج هيبأ ةعانص نم ىنعي ةعانصلا كا محن نم رم مكمعطا

 أب هارتشاف هيلع ىداني ليصف دجحأ نب نورهب رمو لاق رازل,ل سوان

 0 اذه نم انيعطت ام نوكي لاقو قراضم ىلا هب هجوو «ريناند

 رخو نتنو 0-5 نم لعو ةيروزج هديب قراخضم خبطو انعينجاف

 ىف مرشقم ريعشب ةسيرهلا هبشي انرل هج نم لصو روثتلا ف تيوش /موئاضغ
 طظشلا ىم مصت ةأرماب ىكأ 2 1ذذ برشن انسلجو انلكأت بيطلا 8 ةياهن

 كءانغ عمسي نا قالطلاب ر ىلع ىجوز فلح يق هللا هللا انهملا ابا اب

 ىلع كل ام هل لاقف سلجن ءاجن هب مىعيجو ىهذا 2لاقف هيلع برشيو

 تبرطق كتعنص نم اتوص تعمم تنك ىحّيس اي 1هل لاقف تعنص ام
 لح كباجيإب ٌةقث كنم هعممأ نا تفلح برطلا ىقفاسا ىتح هيلع

 لاقف توصلا وه امو لاقن قراخام“ نب نوره ةياد هنتجوز تناكو ىنجوز

 اذن ثركذأر ليرلا وه ادي سحيم كيلع دي
 ادع اهتكرف تناو لج تكذ اذا ف قيبش نمر نأ

 لوا ليقث قاحسال هيفو لوا ليقث قاخمل ءانغلاو ريطم نب نيسح رعشلا

 3 5 جرخو دواعي 0 نأ هاهنو فارصنالاب هرماو الطر داقسو هابأ دانغف رخآ

 08 ىوط . 65) 8 متنا. 6 8 هدصز © خعنص. 24) 18 هده. © 1 8

 كارتنشاف . م8 رثافضر 73 دكئافص. م) 8 روشقم. 7) 8 خياغ. 25و.
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 يف موي تاذ نينغملا ىدهملا نب ميعاربا عمج لاق هباكا نع تايؤلا ىبا

 ىلأسف !ديدش اركس ركسو قراضم لمث ليللا يف ارلخد املف اوماقذ هلونم

 ىموزخملا ةعيسبر نأ ني ربع رعش زج حلا اذه ىتغف اتوص ىنغي نا
 اليبس تعطتسأ ول ىمكبو اولقتسأو اوُنَعمأو اوراس لاق

 قحهلا نتي ميقارتا .لاقف اتا دناو ؛ ارلقتساو ليك 31 ديم“ ةىيتناتا؟

 هميذ نم ٌلقتسا مث ليللا رثكا ىبضم ىتح مانو هودهن وجرت الو هودهم

 لعج لق « اليبس تعطتسا ول 6-0 كل مامن ىتغي وهو هبتناف

 ةككو هتياكذو هعبط ةدوج نم رضح نم 4# بجكيو هنم بجتتي ميعاربا

 ني داّمح ءآند لك منا ىيج نب ىلع نب ىيحي انتقتح ءهمهف
 كلعسا ابوي قاحسال كلق بعصم نب ىسلل نبا دمك ماس لق قناحنأ 0

 ىسحاو قذحا 5 ىدهملا نب ميعارباو قاكم ىف ىنتقدص الا هللاب

 لضف ىلع ليلحلاو طق ابراقت ام هللاو تمنا ناكل نكس 3 لاقف ةانغ

 هيفوتسي الو !ذيج اليقث اهح.ة اتوص ىديي ال ميعاربا نا هيلع قراخم

 «بيصي الف ديدش ليع هيف ىذلا امو فيفشل ءانغلاو يارعال ىتغي امّناو
 و نب دكيعس دلو ضعب ىنثتدح لق ىبندملا بويا هبا اس لق ىبيحك, انريبخا 5

 ليق جرخ اًملف ةجاح هلأسف ملس نب ديعس ىلع قراخم لخد لق ملس

 منو جرخو هفرعن رو لخد مكحججو لاقف قراضم اذه اذه فرعت اما هل

 نا انببحا كانفرع املف كفرعن رثو انيلع تلخد هل لاقف هودرف هور هفرعن

 لاقف :كعبمسأ نأ ىهتشت ءىش ا هل لاقف كعمسن ىتح بخت مال

 يسح رطنم وحت نم كل مك ٍنمدلب نيعتصت ام حير اب 0 0
 | 4 شتي سكت اذه مكوبا هينب ضعبل لق. يرخ ايلف ىراضم هاّنغف

 | نب دانح آس لاق ىيحج انربخا «نمكلاب نيعنصت ام حير اب ىلتم

 | الكم ىتخ دقو ليقي نا ُثعمس لاق دمح ىتع ىنثدح لاق قاما
 ١ نو هللا دبع اس لاق ىمغ قربخا <©صضرالا ىف سيلبا سرغ ةليسفلا معن

 )8و. 8)52 توصلا. 0 8 038 هعطق ثيح نم نيبلا مامن وهو

 1 نب هيلع نيكس“ 2) 8 038 تنم. 2 8 ىنكردح. مث 8 لاق.

 و) 18 هققع ىبأ. 8) 8 الل. 2 8 كينغا.



 نسر

 او ممرلاك بارضملا رص ىتح ضرعيو رشتني رتولاو ظلغيو لوطي بارضملا
 ميعاربا ئايورب 5 تكّدحن كيهبتنا ث املع ىدي ىف راصو ه«هيلع ةبذعلاك

 هكتعنص ءاول كل دقع دقو سيلبا كش الب ميشلا ىل لاقف ٌىلصملا

 رعاشلا «ّنأ ّىطاو 4باتكلا اذه فّلوم لق اهلها سيئر تييح ام تناف

 1 هليقب «ايورلا هذه ىنع امنا اقراخم يدم ىذلا

 فئادخو ةنج نم | ةَجَرْفْأو مَدآ رَغ ىذلا ييشلا تقع دقل

 قداح ريغ .امهيطُُي 9و مسسأو اهلا ضيرقلل ٍنوُنف ئعاول

 ناك لف ةمتخ :قراخم ىبا ىورف نا بناكلا نسللا نبا تي ركذو

 هصق ىف ةركح هل رماو اع هعطتقا دق ناكو نأب فغشلا ىيدش فقئاولا

 10 موهلا كلذل ىفلتخ هيراوج ناكو هلونم ىف هتبونل عوبسالا ىف اموي هل لعجو

 ىلع رجفلا ه« عولط عم ةادغلا ىلصف هتبون ىف ةرم انيلا فصناف « لاق

 ضيب مدخ الا انعار اف مّبسي سلجو فئاص موي ىف رادلا نكع ىف ةرسأ
 ةعاسلا هذه ىف انب اطد «دق نينموملا ريما نا اولاقو اومّلسف اولخد دق

 انرماأو انم دحا نم هضري ملف انيلع هّتحرط ىذلا توصلا هيلع انّدعأف

 اذ ئسارك ةّدع مهل اوحرطف هناملغ رمأت لق كيلع هحكصنل كيلا ريصلاب

 نم لحا نم هضري ملف هوّدرف توصلا اوُدر مهل لاق مث اهيلع اوسلجن

 عفدنل د2 يلا لصف لَ اهنم هضري ملف يلع هتّدرف ميمع هتيزاجب طمدف
 يلاوح نفقو ىتح هيراوج رجح نم فئاصولا يرخن مدخل ىلع توصلا دف
 نحصلا ىلع مجهف ءاملا ىقتسي ناكو هناملغ نم مالغ لخدو ةرسالا

 00 برقلاب تفقو ىتح تالموملا راوج نم ةرج اهفتك ىلع ةيراج تءاجو وّلَدِب
 توصلا عطق رت نضا ىتح اهعومد تففك اف ىانيع ىنتقبسو لق هنم
 الغلا رخو ىراودل رجح ىلا اًبعس مرغاصالا فئاصولا عجرف هافوتسا نيح

 عضوملا ىلا اذش 8ةلمزملا ةردل ةلماخل ةيراخل تيعجرو هلغب ىلا تشي ءاقسلا

 ىنلعج نبا اب تيلقف نوره اب كئأش ام لو ىنأ مسبنتف هنم نجرخ ىذلا

 95 نور ركذو «2هنيع كلب مث اضيا كوبأو لق ىنيع تكلم ام كءادف هللا

 4) 8 هد, 2) 8 تييارق هةسق هدم. ىليور . 0 80 كتعانض. ©) 13 ىقاهبضال

 رصوتنه17. )6  198 ةياورلا . /) 83. م) 8 هسا 8 ظرج 61617
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 رد

 ريرسلا هب ْفَح دّهَعلا يلو »و ول تسب انَدَعْسُأ
 ريصت ضخ هممت اًضْورِ دج ّلعأو بيبلل تيكذت

 نأ 5 كل ىغبني 4 ناكر ديفا تادبك اه ف ادجن تركذ رهو هل نتلقف لق

 كانغ امق تلق هلعا ركذت بح اميف ناك اذا ءملا نإ الك لق هاسنت

 2انع لاق

 اهنوضُم تقرو اهناووف اهيلع هلظهب ٌعيبرلا اج ةةضور امو

 اهنويع فلا فوخ تَلَب ىتحو <كتامهسبت ىتح خبولا اهيلع تبقو

 اهنيري حيصف درع اهني فو نلت طسو تدب ذا اهنم نسحب

 اهنيبي اهيلع دلك م دقع ىلع ا لامشلاو هدفطنا كك

 00 هتظفحو قل نم ىرطو تيسصق ىتح 8 ىلع هددري لؤي ملف لق 0

 ىلع تلخد لق هيبا نع فاحما نب دامح ىنثلدح لق ةظحج يندم

 هينغي موو هيلي نيب قراخامو هل نيباب نيب سلاج وهو ميعابا كج

 اروبعم الأ كتيأ, دقلف قبلا كب رضأ نا ةرشب عبر اب

 عومد كتيارف ةكرتشم ناحلأ ةذع هينو كلام هينغي ناك ىذلا ىحللاو لق

 ىآر املف ميشن رحا مشني وهو نكاما ةعبرأ نم هيدخ ىلع ىرج ىأ 8
 نسللل ىربحأ ء«كوبا تنم نا اًدغ ءاوللا بحاص هللاو اذه ىاكسا اي لق

 ىنكدح لاق هيورهم نب مساقلا نب ديح 4ىنتتدح لق ءفافكل ىلع ىبا

 ىلع اسلاج اضيش ناك ٌُثتّدح انا, تيار لق هيبا نع قراضم نب نوراه

 اكتوصأ تلاقف را اب ىننغ ىل 00 ىلود يلق ةنسح خضور ىف وسدوس

 وص
 اًمتكملا هاوج ىواد وا كنم هب ىدذلا عم اًلابَخ ديرب 9 بيلقلا ب ىف

 امدلاو محللا طلاخ 8 لق متكال»و هغيلصو ناسللا فقيوزتب سيلو

 تنسحا ىل لاقف لاق لمر ميس نبال هيفو لوا لنيقت هيف ىناضم نحو

 لعجن ىلا هعفدو بارضملا ىلع هفلف ديعلا راتوا نم ارتو فخا رت قراضم اي 5

 ه) 8 ناك. .5) 18 هدصب هرذص 8 هلمصوم 2) 8 ان. 4 © 9038 لب.

 /) © ىتعنص ىف رعشلا اذهب. ى) 86 عدز © دزي ال ملا. 8) 8 ام.



 النايف

 ة ىنينغيف ةعاسلا قراخ رضع هيأ لك ةيبتعت وم فحق

 ْليلَخ ليلخل ىدعب ثدخبو ىنادوم ىسنتو ىركذ نع ضرعيس
 ليلق تايكابلا ههنغ ناف قدم رهدلا نم ىنع تيضقنا ام اذا

 نب لع 3 لاق ىيلعلا اند ل نب نيك © نشرح  لاقد ىنع قرتخا

 ة قناحسا ايا اب هل لاق ةيفاتعلا ابا قراخ ىفقل لاق ىبارعالا « نبا ىيسحلا

 لكئاقلا م تناأ

 اليخب الا ىرت و نلف تش ثيح كفرطب ٌفرصأ
 | انهملا ابا اب كفرطب فرصنأف معن :لق اعيمج سانلا تل لاق معن لاق

 | قراخم تفتلاف دحاو داوجع 1ىبدك لاو 1< ال ىف قل كاف ةمرظنأف

 ف ةيعاتعلا وبا مهل لققف قالا ابا اب نتقدص لاقف هيلع لبقا رم الامشو ا انيع

| 
| 

 م انتدح « تسبرشو ءاملا ىلع تر رخل باشي او ابم تنك رمل ىكتيلف

 لآ ضعب ىنكدخ لاق ةبش ىب وع اس لاق ىيشلا سنوي نب ليعملا

 تخف لآ نم * ةعايجو ليس ىلا“ ىو هللا لكبعو نأ نك لك 0 تاخرت

 جئاف م نوثلحتي نادغب نم ّىبرغلا بنالل ىف باودلا ةسانكب افروقو مريغو

 لق مهسم ءادرو فيقر صيق هياعو دوسأ راح ىلع قراخم لبقا نأ 0 كلذكل

 | مكيلع ىل ءىش ىا ” اذه مكساوسو نم ىنوعد لاقف هوربخاف متنك اميف لاقف

 تدينغو ىهجو تيطغو روبقلا هذه نم نيربق نيب 5 ىسفنب نييمر نأ

 | او عاب الو رتشم نم فيرطلا ىف الو ةسانكلا هذهب دحا فقبي ملف اتوص

 0 هللا دبع د لاقف قوص عبتاو ىنم برقو هلمع كرت الا دراو الو رداص

 فاق ىنلا رقشالا كيبيف «لاقف تتش ام لقف هاذه ىرا نا بحأل ىنا

 ا ىمرو اهلخد ه رت نيلق ام تلعف نا كل وه لاق هينتعنف كنم هتبلط

 رعش ىف ١ ىنغف ىلغي عفلتا رت هثتادرب ىطغتو نيربق نيب < هسفنن

 ١ ةيهاتعلا ىبا

 «) 6 معن. 5) 1 ىنغيف. 0 8 امد. 24) 18 20408 ىب ىلعز هل. ةطت»

 © 8 هس. نبأ. مثر 82 تمنا. ىو) 8 الغ. 218 8008 دل. 2 1 مهل لقف.

 ا) 1 هس 28 ىنيتكاف وا. 7 8 نيم, طبق صنع. امم. ) 8 ان.

 0) ه0 1, 8 تخرب. م) 8 ثدحاي. 90) ه0 8, 737 كلذك. 7) © هذف مكسواسو.

 5) 179 ىسفن. 2 8كلذ بحالا ىلا. 7 8لق. ه) 83 ه)18 دسفن. )8 هدظن



 ام

 نم نوفقي ىذلا « لبخل ىلع اوجدزاو هيف برطلا بابسا تنابو هبكانمو

 مالسلا ةنيدمب ةسانكلا باب ىلا ةرم يرخ هنأ تقثداحو نورا لاق ء هئارو

 مماحدزاو ماعامتجاو ءعترتك ىلا رظنف ةكم ةاىلا جورضلل نولحتري * سانلاو
 ىتغتي ناك جيرس ىبا نا ربخل ىف ءاج نق هعم اوجرخ نيذلا هباكتال لاقف

 سانلا ءاليع مكل فقوتسأسو هئانغب مفقوتسيف ىنمب سانلاو مل مايا ىف و

 نود و هتعنصب الا م ىنلضفيل ىكي مم هنا ءارملعتل اعيمج 2 هيهلتساو |

 تلعج ىتح ماهلتساو فلكل كثاللا فقوتسن نوي #عفدنا رت هتوص

 برطلا نم هبلق رماخ امل اهنع ىمالك وهو اضعب اهضعب ىشغي لماما
 نبا ىنتدح لق ةظكاج رفعج نب دجأ # قربخأ 21 عيسي ام ىسحل

 شفخالا ناميلس نب ىلع ىربخاو ىزمرهمارلا د.معس وباو 7 ىكرال تمخعا 0

 ىبوللل ىسيع نب دمحا نع ىدزالا « دربملا ديزي نب دمح هءاس لق

 ف

 ”اعيمج انمدقتل ىنغي ناك و ولف هنم انتلفا لق ملق مث توصلا نسحب

 مدس اذيج حد اذا ناعشاب ناكو "0 ىدمرشلا ىبعسا ىب نيج نع

 فراج اذا يفتساو ه هقطف قراختم باب ىلا ةيعاتعلا وبا ءاج اولق هتوصب

 ميكح اي «ميلقال اذه ناسح اب ةيعاتعلا وبا هل لاقف هيلا نرخ ىف 5

 لاقف ىسفن هب «معنتو ىبلق هب هرفي اعيش ىذا يف ٌببصأ لباب ضرأ

 ىهجو ىلع ىبسأ ؛ نأ تكف كيعس نب دمحم لاق انانغف انلونف اولونا
 تققر دقت نيناجملا ءاود اي ههل لق مث ىكبي ةيعاتعلا وبا لعجو لق هابرط

 ناك ولو امنا , كتاف . 8 ناكل اناعط ءانغلا ناك ولت كح هنا تكف يح
 نسسدخ ايدجلا نأ ىبأ بكعب نك قط. | يق دنا ناكل نسا

 8 لع ةافرلا هترضح دقو ةيقاتعلا ىأل لجر لق لاق ناطلسلا مدخ ضعب

 اا |

 ه) ذظ لحمل 18)2 نم نولخدي. ء) 8 ٍجيلاز 8 هدد. 8عامتجاو . |

 4) 7 خنيكتساو. 2478 ملعيل. م) 48 ىنلضفي. م) 4 ةعنصب. ) 8 |

 عفدتاف. 4 هظ عمس. ) ظ ىنتدح. 7 8 ىكراخل . 5 8 انو كل هدم.

 )ذم 18 ه1همع. هر ذظ ىرتزلا. م) 8ليقي. 8)9ول. 7 8 هس ه) 8 هس

 0 478 انبيلا .. 0 1 متلق الا لاقف. 0) 8 جوفي . هن) 4. معنيو , 88 معنناتو .

 0) 108 هنط. 2) هل برطلا نم. ه«) 18 ناك. 6) ذص © ةلمطع»



 ارك

 ىرمثا ىلتخاف ىنتلتقو ىملح ىنقبلس .كيلولا مأ
303 0. 2 2 5 

 ملظلا بقاوع ىف نيشخ اما ىيلولا مأ اب ه هللاب
3 1 . 8 - 0 0-0 

 ة نمع + كيشرلا هلاسف 4 هل اوبرطو رضح ه نم لكو كيشرلا 8 هنسكتساف لاق

 نب هللا دبع لاق ديزي نب كيلولا ةيراج ةدهش نع هثذخا لاقف /هتذخا
 ءانغلا اهيف و ىتلا ةريكذملا تايبالا ؛ةدهش كنب ةكناع ما كو سابعلا

 اهمامتو تايقرلا سيق ىب هللا 5 كيبعل
 مقش قعااتقم ميكور كك ا

 مهَج الو هوركيب ٌلبقت رو بابشلا هم اههجو يف
 قي رسل 1ك ليقت اهدا 20 1فالك را ند ظن هيف ءانغلاو

 ورع نع رصنبلاب  لوالا ليقت فيفخ رخالو قاحسا نع ىطسولا ىرج

 فيفخ ه ميلسل هينو شبحو ىماشهلا نع ليقث ىلث كلامل هيفو # ةناب نبا

 نب كيد نب نورا لقو «زرتح نب و؟نيسحلل لوا ليقتو اههنع م رصنبلاب لمر

 باوصك قراخ ءهاطخ نينموملا ريما فقاولا لق ىن' لد ” تايولا كلملا دبع

 ترذق * آلا طق قاضم ىذغ امو قام باوصك قاحسا ءاطخو ةيولع

 ىكلم ىف ىيز دق هنا تننظ هآلا قدح“ ىقاتغ الو قلخ ىلق نم هنا

 عيمج ىلع قراخ لصف « اورظنت نا نوديرتا +لاقي ناكو لاق رخآ كلم

 اوناكف ن1 طامسلا ىف نوفقي نيذلا ناملغلا تاره ىلا !ورظنأ .» هبا

 فقاو وو اعيمج نيّنغلا نم ءانغلا .عمسي هلكف 5 فيقو جو * ٍهنودقغتةي

 عهلجرا تكرختف م مروص نع اوجرخ فراخ ىتغت اذا هسفنل طباض هناكم

 ه) 8 هيلاتز 37 مالي. 2) 418 اهنسحتساف . . 0) 8 ىمو صهتمازل. . 4) 18 هدتنز

 8 هرس. هل اوبرططو. 0 88 هرسيز 18 نم نع. مير 8 هذخا. مو) 8اهنم

 رصمه]رتز 8 اهيبف روكذملا. )8 دبعل. 21 الو. م 8 هدس6 7 ةظاظ لوا.

 7 8 لوا. م) ىلظ هس. ه) 8 ناميلسل. م) 8رصنخلاب. و) ذظ نيسخل .

 7) ى قايزلا, 8 هدصس. ه) كلظ هدص2- 2 8 ليقي. «) 1 اوردتر هظ اوفرعت.

 ه) 8 انباحصا . ١ ه) كلظ 204 عيمج. ون ذآ طاسبلا 2 اوناكو. 2 م) 1 تتروص؛
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 نادال

 واكمو ردجل دبع ملك مالعأ اي اعتقال + رخو نايلعلا (ييلغ محا
 لهم كليو ىل لاقف هيلا. ترداب هتيار ةاملف رادنا طسوت نا ىلا سلجلا « نم

5 0 

 باجا الف ججصا 64 اذ. لاقف نىدبيس اب ال تملقف ءىشن ىراد 3 تثدح

 عامسل لضف يف سيلف هيلع اوعيتجا دق ناملغلاو ىنغي قراخ نتلقف

 سلج رق ردع ىاو: نود نبا آي هل :#ةللاو رذع لا ءنم ةنيعيسي. ام ريغ

 كذا نبع" نبا اديح قب نوراق ذو |«ركشلا ىلا يحي نيب انسلجم

 تا تءبص ىل « عمسف كوببأ هعيبد ىذلا مكللا ىلع ىدانب ناك اقراخم نأ

 هتعاب ّث /ريثكلاب سيل ءانغلا نم اعيش هتمّلعو ةدهش تنب ةكناع هترتشاف

 ناكو دنع خاف ىلصوملا ميعاربا ىلا هدلسو كيشرلا هنم هذخاف ريبزلا لآ ىم

 للك ةيداد ا نما يقدح لاف بشانكلا نيالا“ ليغ ني ىلع 1 قتربكأو
5 - 1 0 5 1 3 35 

 ةدلهش نتنب ةكناعل ادبع 7 ناكو 0 سوان نب ىيكع نبا قنراضم ناك

 عيجرنلاب اهنم نيلي عماج نبا ناكو ءانغلاب سانلا ىذحا ةكناع تناكو

 . نم ىنعذدو ءكانغلا مظعم ىلا ماه كب بهذي نيا هل ليقتف ريثكلا

 ىلع درلا ىف امري تيطرغا ةكتاع نا اهضح نم ىنثدحن لاق «كنينج

 هبحا هللا دهشن انا سابعلا ما «ىا لقف كيشرلا ةرضح عماج ىبا

 دواعت رثو كنناسل هللا عطق نيكسأ هل نتيلقف كترعشب قرعش كنحكت نا

 هبذادرخ نبا ركذ اذكع ةحتان ةكئاع ما ةدهش تناكو لام م هتيذا كلذ دعب

 لف نرصلا ىبح نب كبح درعا و ا نيدو كا نعل
 ني هللا تبعا نع ىلفتا نم نب ىلع ه١ ىتكدخ "لقا يالغلا ادن

 / ىلع نب ليعامسأو ىلصوم ا ميعارباو عماج نىباو هه ناك هنأ ىعيبولا سابعلا

 ه0 اعببح نونغملا ىنغف ىلع نب « دوأد ىب ن2 عمو ديشرسلا كنع

 هانغف دواد نب دمح عفدنو

 4) 8 ىف. 5) 8 2808 نا. 0 8 ىتاب ام. 2) 48 هللا هل.

 © 8 عسيف /) هظ ريبكلاب. ىم) 8 يي 7) 17 نم سون

 2 8:قربخا. 7) ك8 هدسص 2 48 بعهذنت سممم]إل. 7 18 هدص2 م هةلابأ

 5) 28 ىهتشا. رم) 28 كلذ كعب هتيذا لعت مو. 9) 8 ركذر ىل انركذ.

 ,) ل ىتالعلا. )4 آس. 20 8 ه338 ىمشاهلا. ه«) 8 هس.



 ااثه

 ميعاربا نأ ناطلسلا ةيشاح صعب ىنتدح «لاقف ربخلل اذهب دربملا ان *

 هداعتساو هل برطو هب بجعأت ابوي توصلا اذه ةديئشرلا ىنغ ىلصملا

 وهو ىنع هذخا هنف قاخ كدبع نم هتعمس ول ءفيكف هل لاقف أراوم

 ٌزكذو هينغي نأ هرمأف 2قراضمب اط)ف ىنلضفيو اعيمج قلخل هيف لصفي

 ىنأ ىبأ ماس لق ىلع نب نسخ ىقربخا ؛ ملاقت ىذلا لقم ربخأ 6 ىفاب

 نع كاكضلا نب نيسأملا نع ىخنلا نيح نب ىاكشا نع اينردلا

 ىنغي مكنم نم مبطصم وهو نينغملل اموي لق ىيشرلا نا 0

 نينموملا ريما اي انآ و نيلقف تمقف ابرظط ىل تجيم دقل ىملس عب

 يف تلقف 8 نيعأ نب ةميترهب ىلع لاق مكث بوشو برطف هتينغف هنا 0

 «هل لاقف هفيس رجج وهو هيلا لخدان ةيترهب اوءاجتث :هنم كيري ام ىسفن

 هتينك تناك ام لصوملا 7 ةيحانب هاناتق ىذلا ىراشلا قراخ ةيتره اي

 ابا كتينك كق « لاقو يلع لبقأ مك فرصناف فرصنا ” لاقف أنهملا وبا لاقف

 ىقربخا « ةينكلابو اهب نيفرصناف يرد فلا ةنامب هل وماو كناسحال ًانهملا

 لق ىماسيلا رصن ه ىب كيحن * نب ىلع ىنتدح لاق ةمادق نب رفعج

 5 :ةليلع همأو فدتاولا 0 انحر 5 نود نئب هللا كيبع وبأ ىملاخ ىنتدح

 نحكصلا 3 ناكو جربت م ناب رماد معمأ ىلأ لنخف 0 برسغم ا ل املف

 ةرمقم ةليل تناكو هدنم يرحملا ىلع 0 * دضعب ىلع سلكنف رص

 مما دنع قتاولا انحبأو انتدكتو انيقلتساو رصخل كلت ضعب انشرفف انيضف

 ىنغف 4 قراخن عفدنات
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 مع تا او اهيدل لاخ 3 « ناذارب ةذبيرغ لعل م ىّليل تبقا

 4) 8 هرس. )1 طقم اموي طع. 0 3 فيك. 2) 8 اقراخض همه هرماو.

 © هلق ىف ام ركذ مت هص1 ام لتم. /) ىهظ ىنتدح. 208 و..2 8) 5880©

 ةخمترهب دمم»617. 4 8 مب. * 6) © هيلع. 2180. ىحاونب. ) ذظ لق.

 /) 50 8, 4813 لاقف. ه0) كل برغلا . ,م) هلق الأ (8 ال نا) انرماو . 9) 1 شرف٠

 م ص 8 ج1مطو. ) 8 هدصنز ( فه اكتاو). 2 1 هدد. ه8 ىنغني . ه) هم 18و

 ناناوب, 8 نارادب :
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 ام كليو ةدل لاقف عماج نبا ىلع لبقا مث « برشو احرف ريطي دك ىتح

 طق توصلا 4كلذ عمسي مل هنأ ةجرح ناكو ىالطلاب ءفلك ادتبان اذع

 لقو ميعاربا ىلع لبقاف هيلع ترج ةليح اهناو هيغ هعنص الو هنم الا
 لق قراخ اي ءكلذكأ هل لاقف قاخم ةصق نع هقدسف قايك ىنقدصأ

 موقي نم ةبترم تزواجت كقف كباكصا عم ذا سلجأ م لاقف ىالوم اب معن ة

 نيج قريبخا 68 الزنمو ةعيض دعطقاو راني ا

 لف قرات نبأ نوراه اركب نابزركلا نما لاقو *:قراكت "ب نورام :ىنتدح

 توصلا اذه ىنغ اذا نأ ناك

 اًبصو هنالع ىلع تاوفلا تدر ابرَط ل تحف دقل ىملس عبر اي 0

 اًبَسُع هب اًنامْلظو هابطلا دف يقسم نك نيس لدتا خير

 تسلا ت0 كا نيك دل لك توسلا له ديم انا لقبك كاب

 قراخ اب تنسحا لق مك الطر هيلع برشو ىكبف دىبيشرلا ىالوم هتينغ

 رانلا نم هللا كقتعا /نينموملا ريما اي ىنقتعت نا ”نتلقف كتجاح ىنلسف

 لاق مث هالطر برشو ىكيف هثدعأت توصلا دعأت هللا هجول رح نينا لاقف 8

 لاق و اهتلغ ىنميقت ةعيض تلقف كتجاح م ىلسف قراخ“ اب تنسحا

 تلقف كتجاح لس لقو ىكبف هتدعاف توصلا دعأ اهب كل ترما دف

 تيصلا دعا كل كلذ لق مداخو شرفو ”لزنمب ىل رمأت نينموملا ريما اب

 ىتجاح هنلقو هيدي نيب ضرالا نلّيقف كتجاح لس لاقو ىكبف هتدعاف
 ليم انف كءادف هءوس لك نم * ىنلعججو كزع ميديو كءاقب هللا ليطي نأ 0

 لق شفخالا نابيلس ىب ىلع ىريبخا #ة2ىالوم دعب توصلا اذه

 ه) 8 هس ة)ذص 8 ه1مهه8. هه 8 2008 مهل. 2 © اذه. ه 8 كاذكأ

 © 9008وه. 7/186 لاقر © سلجاف. 5) © فلا نيتالتب. 7) © الزنم هاطعأو:

 ونس م. 8ك, 20 م طمعم ذص 188 هلمد6. 2 8 آند لاقز ( ظ طه؟و ديتكو).

 1) 188 لاق نابزوملا نب فلخ نب لمحت ىنتدحوز 8 2038 لق. 8 ىظ لق.

 100 413 تلق . 1) © 2008 ككالوب ىنقرتستو قولا نم. 6) 8 ىكبو الطر بوشف .

 )1 لسف. و) 8اهيلع. /) © 28088 مكلصي اموز 48 سرفو. ه) 48 ف.
 2 18 2008 طقدنو طق مهققوعم من 110-11.



 اندر

 سدف كلذب هنهر «رطف حضني ىتح ليللاب ارق هيف بطيف ةفوكلا
 سوان غرف اًملف قوملا نيب سوانلا ىف هسفن ىقلف الجر هنهار ىذلا لجيلا

 ءلم فرغف ىنعطأ هل 0لقو قوملا نيب نم هدي لجرلا دم 5 ئديبطلا نم
 ربصآ هل لاقو ةقرغملاب اهبرضو اهقرحاف لجرلا ىي ىف اهبصف 2 ةقرملا نم ةفرغملا

 ى هنبا اشنف /كلخل سون بقلف قوملل غوفنان مث ءالوا ءايحالا معطن ىتح
 ىنأ هارتشاف بيجت توسص هل جوخ رو و عاب اذا هيلع ىداني ناكو فراخ

 ناكو هغلب ىنلا غلبملا غلب ىتح هملعف هييلعتب 7 هرماذف كيشرلل ه ءادعاأو

 نبا ىتغف فقاو وهو ىنغيو سلججي ال ناملغلا عم ديشرلا ىحي نبب فقي

 ديشرلا ىدي نبب 4 موي تاذ عماج

 10 راّصق ناسرأ ىلع تاغبسم مهتعلل بنج 4 ءابتزيت قل

 رانلاو : طفتلاب ىمترت اًمئاوح اَبِحَع تر نأ امل لفه توق

 تف « ىف كيشرلا هب حم رعش وهو #7 تارم ةّدع « هداعتساو كيرلا بوطف

 هنيعب ميعاربا قاخم زمغف هريغ نود عماج نبأ ىلع ذفتموي لبقاو ةلقرع
 ىرث اما هل لاقف هارسكنم كارا ىل ام هل لق هءاج املف ءالخل ىلا همكقتو

 1م هللاو دق مدل لاقف توصلا اذه ببسب عماج نبا ىلع نينموملا ريما لابقأ

 هتضراعم ” ىكمي الو ملعت نم عماج نباو كيشرلا هنأ كحكو لاقف 5-56

 ة ىناب هفرعو منذ كالخو ىنعد لق توملا وهف اّلاو هئانغ ىلع كيوي امب الأ

 ديشرل لاقف دوعي :ئلف ثأسا ناو بسني كيلف تنسحا ناف هب ىنغأ

 انه كار قييم ان ريش تودصلا اذ نا حب ا ا جا

 ون لق وه عماج ىبالوأ لق ءاش ام عماج نبا «نسحا دقل لاق هبجوتسي

 معت لاقف قرا ىلا رظنف هينغي اقراخ كدبع ناف هلق ركذ اذك معن

 ديشرلا برطف بئاجععلاب قف هيف ظقحتو هاّنغ هتاه  لاقف نينموملا ريما اي

 )8و. 5) 8 هكخبط, © خبطلا . 0 83. 28 (ءلم ةقرملا 12878 ) نم

 ةفرغملاو (6 مل فرغف ٠١) 28 هدم. /) © كلذب. و) 56 حبذ. 7 185.. 286

 امومي. )86 اننارين . 7 ذص 11 ةطموم 7ههمو هنو 6592500860. 70 8 تاعفد.

 70 8 دنع ه20 هكافز 6 جف امل. ه60) 8 اركفم كتيار هس لاق س61

 م) 8.هرصز © كقف. 9) © 9008 هنمز 8 هل لاقق. 7 8 نكمت. ) 8 ىنأ.

 2 8 ىلعف. «) 8© 284 ديف. )88889 هل. 2) 8 لاق.
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 لاقف رانيد فلا نيثالثو ةثالث ىتم ذنخأت نآل اببس هلعجت « وا هينعنع نا

 ب 0. هتيرجا كو للا الق بستر سل دي راح هب ع الرا
 ملعب هقعب لاو ”لاملا قاب ل تمغا * هتملع اذا كبجتا ناف هملعاو

 ل ا ملا توكل

 بصضغو ءهفصن فخات نأ تدرا كلذ ىلع ردقت مث املف هكذ تملق ىنذلا

 لق رانيد فلا نيثالثو ةثالث ىواسي هنأ ىلع كل هبعا انف ميعاربا لاقف

 ميفاربا اب ءهل لاقف كيشرلا ىلع ميعاربا اذغو كل هتبهو دق لق هثلبق دق

 كلمت ل نينموملا ريما اي مالغ /تلقف لاق لضفلل هتبهو كنأ ىنغلب مالغ ام
 و هرمأن لضفلا ىلا هجوف لاق ادبا هلثم نوكي الو هلثم مجعلا الو برعلا
 تلق لاق ىواسي مك :ىل لاقف هيدي نيب ىنغتف هيلا هب هجوف هراضحاب

 اذه غليم 7 لوقن ام ىردتا كليو ىل 2 لاقف اهعايضو رصم جارخ ير

 هلثم دحا ىلع مل ءىش ىف لاملا اذه رادقم امو 7” نتلقف اذكو اذك لاملا

 لمسا ال نا ىنيمي تفرع دق هلاقو ريبكلا رورسم ىلا تفتلاف # لق ّطق

 لضفلا ىلا ىضما وانأف رورسم لاقف م ةَنْفْنَف دعب اعيش ةكماربلا ىم ادحا

 رووسم ىضف كنأش هل لاقف كدبع وهف ىدبع # ناكو ىل هبهو اذاف هنم هبهوتسأف

 هومنعنم نأو م ةنفنف رمأ ىم هيف منعقو ام 5 متفرع لق هل لاقف لضفلا ىلأ

 ناكف 9 ام غلبف هل هبهوف هنم هبهوتساو ةمايقلا تسماق 2 مالغلا اذه

 نينموملا ريما ىلوم هانا لوقي ثيح هل ليقي قراخ ىلع بضغ اذا ةيولع

 «رورسم هن ىلوم وأ ىبيك نب لضفلا دبع تننأ امنا »هككلذك تنك ىتم

 راض ناك لق هيبا نع قاحسا نب دامح عاس لق رعزالا نأ نبا قربخاآ

 سوان ىلا ىضمي هنا الجر عياب هنال سوانب بقل امتاو رازلل سوان نبا

 ه2 86 د04 نأر هسف 8 نأل. 5) ه8 اكيرشز 8 هفصنب. ه) 8 هدد.

 4) ه8 كيرث تينا. 0 48 204 ىنمز 4 لو بضغف, 8 كل هتبهو لق لق.

 /) 118 تلقز ه8 هس. مالغ. م) 4138رمافر, © نماب. )18 ههجوف. 2 15 هل.

 1) مى لقز 18 هرسع ىلا 2 © نوكي. 7 خظ 004مل. ) شق هدسن ه) كل

 لاقفر 8 لق. 2م) ه0 178, .48 ةبقبق © , ةنقنقز هل لاق. 9) ذظ انا. ”) ه8

 ناك !ذاذ دصعتما رز. ه1 ىدنعر كدنتع. 5) 8 تفرع .. 2 433 هم. )17 ىلا .

 ه) 18 كأاذكر 48 اذك, ده) 1 كومو. 17 8 ىنثدح.



 اذاداز

 نب دليح نب هللا ليبع 6 ىتدح لق ىلوصلا ئيج نب دب .نيبقاو

 ةالوم تيمدق لق مالوم ءايركز ىع قاحسا ىب دايح اس لق كلملا كبغ

 نب غبصالا ىكج ىلا ميعاربا ءراصو مرخملا 5 تلونف ةفوكلا نم هب قراخ#
 نم ةأرما ءانهاه نأ « هل الاقف ساضنلا ناخرط نب 4 ىيريسو نيقملا نانس

 م هيف اهعفنت نأ و بحان ىتغتي مالغ اهعمو تمدق مي كف ةفوكلا لها

 ءازاب ىتلا ةريزمل لمر ىف اغرمتم هتدجوف هلجأل هتالوم عم ىنهجوف لاق

 لاقذف هيدي نيب 7ىنغتف ميعاربا هب تينأو ىفلخ هنليح بعلي وهو مرخكملا

 ريخ وهو اهب هثاذخا دق لق مرد فالآ ةشع لق هيف :كَلَمُأ مك اهل

 )اقلا نورشع يلق +ءيف ؛كلما مكف نلعف نق لق ىّلتأ نلاقف اهنم
 10 نأ ىبسسفن بيطنت ام هللاو تلاقف 7: اهنم ريخ وهو * اهب 55 دق لاق

 ىنيطعت ةلصخ ىف كل لهف هةبطر دكبكب رد فلا ىيرشع نم ” عنقما

 اهنم ريخ وهو تلعف دق لاقف اهدعب كليقتسا الو غرد فلا نيثالث م هب

 تديرف مرد فالآ ةثالثب رماو رضحأت ؟لائاب رماو هتعيابو هذي ىلع تقفصف
 «نيملتن الو اهنيستكت # ةرسك وأ اهنيدهت ةيدهل ههذع نوكت لقو هيلع

 1 كنا ىنغلب مالغ ربخ ام ههل لاقف 0ىيك نب لضفلا ىلا سارو لق لاملا

 7 لاضفلا ىدحي نيب ىتغت اًملف هرضخاف هينرأت لق كغلب ام وه هلق هتيرتشا

 ىف ىلثم ءانغلا ىف نوكي نأ كيوت تننا لاق تير ىنذلا هيف ىرأ ام هل لاق

 م هعيبت مكب لاقف ادبا نوكي الو ايندلا ىف هلثتم نكي مثو ةدحاو ةعاس

 8 ىلاعت هللا هجول رح وهو مرد فلا نيتالثو ةتثالتب هتيرتشا م دق لاقف

 وم 3 تدرا امنآ لقو لضفلا بضغف و.رانيد فلا نيتالثو ةتالثب الا هنعب نا

 ه8 اسر 2نيبع. )4و. ه4. 4) و6 8ر ه8 وشبور 3 ىجاو

 0 83 2088 ىمل. مز ذص 86 هلمه6. 0) 8ور 6 بك . 2) 8 ىنغف. 2 © تلمأا .

 /) ذص 856 ةلمصع. 7 هلق مثرد فلا. 0 8 هدص. م 86 عنمأ 8 عيبا .

 0) 886: ثرد فلأ ىيرشع ( ىم 8) ةخبطر ادبك. م) ك8 هيفر © اهب.

 0) 8 لاما راضخاب. 7 8 هرم. ه5) 8 !ذه. 2 488 ةوسكوز 8اهنوسكت.

 «) هل نفلتتو © حارو لام لا اهملس ايلف 8 هدت. لق. 8) 8 لضفلا دته:ة1:

 ه) ل لاقف. 1 8 2008 ىيك نيبر 88 هرص.هلا 2) 8 دينعيبتز 8 لاق.

 هن) 2 هدصس. 6) 88 هد. وي) ل جرد. 3) 8 تيبحأ .
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 لاقف ة تاَحلاصلا اولمعو اونمأ ىيذلا الا لاقف امرق ٍهنم ه هللا ىنثتتسا لق ظ

 هيلع ا هللا 57 لاق لقو فدم كدنع 2 ءالزهقأ «مالسلا هيلع ىلع

 ديح انربخأ «نموم بهو اهبرشي نيح رمل /دبعلا برشي ال «مّلسو |

 قريجلا اني لك ساق نم مقيهلا | ىب فجا: انتل ناورلا يدلك وأ

 ىف ئفقثلا نجح أ ةربقب رم نم و ىنثحح لق ىدع نب مثيهلا نع:
 تتبن 8كقو هربق تيأرف لق ناجرج ىحاون ىف لاق وا ناجبرنا ىحاون ظ

 هربسق ىلعو «ةشورعم 2و ترمتاو تلاط دفق ميك لوصا ةتالت 1هيلع

 هل قفتأ !مم بجعتا اليوط تفقو“ ىفقتلا ىجاح ىلا ربق اذه هبوتكم

 ليقي ثيح اهغلب ةّينمأك راص ىتح
 © اهقورع ىقوم دعب ىماظع وز 0 م لصا ىلا ىنفداف كم ا!نأ 10 ٌ 3 35 ٍِ 2003

 بقل سوان لب ليقو كيشولا ليم ران 0 سؤان نب ىيكح نب قراختم ف

 كل يفعل دلع ناو كقخي ديما انك اذهل ايا ىقيي نييكف ةنيبا
1 

 كلن +ركذ برضصلا ىف تامدقتملا تانسكاملا تاينغملا نم عفو ةدهش

 ؟ ناكر ةفوكلاب اشتم ناك غلب ليقو ةنيدملاب هًاشنو هب فرقعاو قراخ دم

 كلا نم نبأ هعيبي أم ىلع ىداني « بص وهو قراضم ناكو اكول ارارج ظ

 هارتشف هدعيب تدارا ْمَك ءانغلا نم افرط هتاوم ذتملع هتوص بيط ناب اًملف |
 مث هنم ليشرلا هذخاذف ىيك نب لضفلل هادعاو اهنم ىلصوملا ميعاربا

 عاام هكر قدح وداَح لق لق ىبحي نب نسمل «قربخأ ءهمدقتعا
 ه) © 2008 ىلاعتز 8 هدم. ظنمر 8 نم اموق. 5) 808 26, 222. 4) 18 هدسءر ©

 هنع هللا ىضرز (4 هل لاقف). 4) 488 ءالوهف. 0 قه هس. م 86 هس. و) 8

 قرسبخا . 7) 8 ربق ىلع. ه2) ذص 8 هامطو. 6 88 دكقز 2860 تبن.

 7 4860 هلوح. 70 48806 دقو. 0 هلق ةشورفم , 8 م0728. ىلع ةشورعم , ©

 ةشرعم. 0) ذص 6 210268. ) 86 بنج. 9) ىل 815878 ساون ه0 8 سووان.

 7) 8 ركذو , 8 لثم ركذو . ه) © 2008 قرا. هك ذص 88 ة1مصو. 0 18 ريغص.

 0) 4 دعيبت. ) ه8 دقتعاف. ه) 8 قر 18 ور 48173 نيسمملا وعر 8 دقق

  قاحا نبو 8 لق داخ نع ىيحج نب نسل 22) 8 انام, 8 هاوم.
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 نب ملاص ىنتحدح لق هيورهم نبا آس الق قارولا نيسنل نب ىسيعو
 ئضر* : باد نب رضا أ لق 6 ىتنعلا ىع*' ىرمعلا نع ىمشاهلا نعل

 متبرشا لاقف رمخل اوبرش دقو ىفقثلا نجم هبا هيف ةعامجب 2 دنع هللا

 الا نأ هلوسر الو هللا اهمزح ام اولاقف هلوسرو ههللا اهمرح نا دعب رمل

 ارم ابك 1 تاحلاصلا اولمعو اونمأ نينلا ىلع سبل :لوقي 4 داعش

 يف /نورت ام هباحصال رع لاقف ءتاحلاصلأ اولمعو* اونما و اوقنا اه اذا

 ة*لاقف هرواشف 7 مالسلا هيلع 2 قبأ نب ىلع ىلا و ثععبف خايف اوفلتخاف

 هيلا .:اولحسي "نأ ىغبنيف 1نولوقي امك ةيآلا هذه تناك نا 1 ىلع

 نأ ىرا لاق يف ىرت ام ىلعل ريع لاقف اوتكسف ريونخل محنو مدلاو

 اهنا نونموي جو اهوبرش اونك ناو اولتقي نأ اهل نيلكسم اهوبرش اوناك

 انرذق «انكلو مارح اهنا مف ان هللاو اولاقف هلأسف هاوذحب نأ مارح

 ةح نوجرخ مو الجر الجر مدح لعجن هانلق اميف ”ةاجن انل نأ

 ليقي أشنا هدلج املف نجاح ىأ ىلا ىهتنا
 رداقملا قرص ملا عيطتسي الو ىتفلاب رثعي رهحلا نأ وق ملأ
 ل0

 رئاج ةموكحلا ىف رمد ثداحل هاعتاك كأ رو ٌعَرِجَأ ملف ه تربص

 رباصب اًموي هابهصلا نع تسلو ىناوخا تام دقو ربص وذل ىنأو

 رصاعملا لوح نوكبي 40 انيك لا ا فم

 يدا ىف لف رباصب اًموي ءابهصلا ص تسسلو  هلوق رمع عمب اًملف

 هيلع ىلع هل لاقف رمل برش ىلع كرارصال ةبوقع كتديرألو كسفن ىف ام

 زهاومو نلعفأل لق الخ بقاعت نا 0 امو هاككل كلذ ام « مالسلا

 رع لاقف هن َنوُلَعْفَي ال ام َنوْلدَقَي مهْنأَو ءارعشلا ىف ؛ههللا لق دقو لعفي
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 6 لجو رع. 0 8 هدسعز 8فنته 5, 4 /) 58 نوديرت. 5 6 8 مب.
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 488 لاقف. 0) © قمل جيلعف. م) 48 هس. و) ك نكلو. 7) ىق ةاجحنم .
 5) 2880 كتيبرضز 86 مو. 2 ه0 8, 48186 اعناج.. 4 18 هس © ىضر
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 ارازلا

 هلق لق لضفملا نع ىبارعالا نبا نع ليحالا نع هقياور ىف شفخالا لاقو

 رمدل هكرت ىف نجاحي و بأ

 اًيلكلا ةَّرْجِرلا كلهت بفانم اهيفو ًةحلاص ريخلا ثيأر
5-5 5 05-7 َ 2 ََ 0 

 اميدن ادبأ مك 6 ىقسا الو ىنايح اهسيرشا هلشلاو لنك

 طيقل نع ئرمعلا. اسس لق ئناركلا دعس نب ديح آنس لق ىمع ىنربخا ةا

 قع ابن لك ديربا نب نسل ىب نييك ئنربخاو :ىدحا عب .ميفلا © نع

 نبا نع بويا نب ميغاربا ينربخاو همع نع ىعمصالا ىخا نبا نجرلا
 ىنذلا كوبا /سيلا هل لاقف ةيواعم ىلع نجاح نا نبا لخد ءاولق ةبينق

 لوقي
 اًهقورع ىنوم دعب ىماظع ىورت ةمرك و بنج ىلا ىتفدآف تيس 141

 كل را 556 ةالقلاب ىتتفذت الو

 الف هعش نما اله نم نيكل ف امن تركذل تعش ول نجد نا با لاق

 2 هلوق لآق :كاذ امو

 | ىاقلخ امو ىلعف ام سانلا ىلئاسو هترثكو ىلام نع سانلا ىلأسَت ال

 فّلعلا نم هيورأ جمرلا لماع هتصح جووبلا 1 ةادغ نانسلا ىطعأ 15

 قنغلا ةبرص هيف رسلا ظفحاو ضرع نع ءالكنلا ةنعطلا نعّضأو

 فنكلاو دقحلا نيد كدلظ ناذ هاما كلا نع بلاطملا 7 فع

 قوبلا هركجاملا عارو رك كو " عنف ىذب ىلام امو نوح دقو

 قعفشلا ةييدعلا رعب اذني 13 ميتا ىف لا ملعا موقنلاو

 فيدلا رجاعلا 7 ماوس كر موك 8 فو 0 ءرملا رسعي ىكق 010

 لزجا مك 0 سفصلا كل ننسحنل ليقلا كل انأسا انك ىّتل ةيواعم لاقف

 ىلع نب نسل ىنربخأ ء«كلثم دكلتلف ءاسنلا 5تدلو اذا لقو ”هتروئاج

 ه) ذص 18 هل1مدم. زر هلق اهيكلا. 0 هلق ىفشا. 24) 438 متيهلاو (هده. ىنع).

 2 80 8, 88 لق. مك ىلظ هرس. وم 8 لصا. 7) 8 ال نأ. 2 كه

 كلذ. 7 8 هدرص, (طنق 75ه: ل طهف 2, 1, 8 هاع. .2 © مامأ. 70

 فع. 0 هم 8 2ث. 4: ك8 عنق. 0) 8 مجحلو 4888 قفلا. م) 4

 باوث. 90) 478 لعفلار, © ةفصلا. 7#) 8 هتلص. 8ه) © تدلوو تلبح.



 عم 00 فطانلا 1 موي 0 عم 5 اعذ 0 نأ لسنلا نع

 لع دوعسم نب ديبع وبا لاقف ليخلا هل موقت الف هيلع مكي ليف مجالا

 انف لاق هبرض نم هنم نلفي ال هنا الا هممطرخ معن هل ليقف لئقم هل

 فيسلاب هموطرخ برضف هيلأ بتثو لبقا اذا ىتح هل نمكو

 اومزهناو مجاءالا ىحطف رادتسا مث هلتقف ليغلا هيلع لش مق هب ىمرف

 هلل ىسفن بها

 صح كا

 ١ ديبع ابأ ىقري 4فقتلا نجححس وبا لاقت
 لعام فايق اهاوُسُم نود سو سن مآ اكن «تذشت ىلا

 دكلو ليحل رس ردوغو مهئارس /تلين فلاب ةيناف ىلا
 لمارألا قاعضلا اهاشْعُي ناك ىقو و ةئريب اهالخ ربج وبا ىحضأو

 لانو دوج تايببألا بناج ىلآ مهنم اةرسج : ىلا ىدل وربع ونب ٌتَعضأ

 ح. ّلجاع رهو اهنأي مل َهّْلَجَأ اهل اهتا ريغ مهي مقل دل انو
 لجابألا هامدلاب ثداجو ! ىباعا عحالسب اوَقَرَح ىتح طم امو

 لكاوشلاو اهرحن ىَمدَي ليفلا ىلل :ةروزم ىترهم تيار ىنحو
 لتامألا نوحلاسلا 0 ليح عوسصو جئأر 0 ا 2 »و

 نثق مييلا ممكنم لع الأ ثلقف مهلاحر 2 راصنألا ىلع ث

 دو ”٠ :لكاوو 0 1 ا ىف ردوسغو اًيمنو اروسكو 9 اًحاور تو

 2 ا ا

 0) هلق ىرفغتو. 8

 نب كيعس. لكل اص 18 هلمسو. 0 8 تلصت. /) 50 21. هر 8
 5 ذأ

 تلحر 8 تليح. م 8 هتويبب الخ ريخر 8 عتويب. 87) 48 شيل.

 0210. 50 لجا ىلا. ) 8 تامر. 2 8 ىتامن, 2/0. نايك هحامب.

 7 8 عتارس ركم ىرهم تر. )8 لوا. 08 ىوكح.  م) 288 مكيف.

 «) ه8 اجاود. ») هم 21., 48138 تايبالا. د الو. :
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 لعاف هللا ام نورحي هامو ىاَدر

 ه) 88 طقحو طلق ةكام» هرارقبيز كظ هدس. اهل.



 ب

 نبا نع مشاه ىنب ىليم رانيد نوب ىنسلل نب ثيمح ان لق“ شفخالا

 جرت نميق ىفلتلا نيعحت وسبأ ناك اولق ما هتنياورف لضفملا ىع ئبارعالا

 هدلينيف ابراش هب قوي دعس « ناكف مجاعالا برخأ صاقو ىنأ نب دعس عم

 هب قف #اولق ءالف ءكلوقل ام لجو رع هلل الآ اهكرت كتمسل ةدل ليقيف 5

 ملف ةحارج دكعسب 6نناكو كيقلا ىلا هب رماث ريش برش كقو ةخيسداقلا مدي

 ىقتلا اًملف ةطقرع نب دكلاخ ليخل ىلع «لعتساف سانلا ىلا ذثموي يرخ

 ايقاتو ىلع اًدودشم وكَرْثُأو انقلاب ْلّيَصلا مدت نأ اًنَتَح ىقك
 ةتءايغ هيف دازو ةريوج نب نيك ةهركذ ام لثم هربخ رثاسو تايبالا 00 10(

 دربخب ادعس تربخاف ىملس اهنا عيحصلاو 1 لاق !لككف»: ىعس ةأرمأ ءاربو

 ام هدي ىلع نيملسملا هللا ىلبا الجر 2 مويلا برضا ال هللاو مآ دعس لاقف

 ىلع ماقي لل ناك نا اهبرشأ نننك دق نجح وبا لاقف هليبس ىََحُت مالبا

 نسبأ ه لاقو ءادبا اهبرشا ال هللاو الخ / ىنتجرهب نا 'اماث اهنه ,«رهطأو

 كىكلذ ىف 00 ودا لو ا قي 2 15
 ظ>20620-- ها

 جزتمأو انايْخأ برسطأو ا راه 3 اهزكابأ د دفن

 جذغ اهتوص نم تععقر اذا هاهيف ءَيكتْما ىسأر ىلع موقت دقو

 جرهلا ةضورلا بابُذ ءىطي امنا هضفُختو انايحأ توضلا عنرت

 نجاح وبا فرصنا امل لاق ةبش ىب رمع اس الق ىبلهملو ىرهولل ىقربخأ 0

 هكرارغب هدريعت تأشنأف امزهنم هتنظف ةأرما هنأر هسبح ىلا « دوعيل

 ه) 488 و. 5) ذص 88 هلوصه. ه) 1 كلوق. 24) 8 هدس. 0 8 ناكو.

 /)18 ىدترت. م) 48 حمبصاو. 7) 4ظركذ. 248 4 ىربطلا.

 1) 8 وز ةربز. 2 ه8 204اذه. ) 486 رهظاو. ) © ىنتيهن. 8

 لاق. م) 8 برخلو 8 تزع ىف. 4) ه8 اهبيشاو. 7) 48 212.: ةينغم.

 5) 1! اًدوخر 108 اهتوص ىف. 2ريطي. «) 18 دومعلا ىلا. ) 86 و

 هل هريعت لوقت تأشنأف , 8 دتريبعف 2067617:
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 انام

 افيرع مهب لَسف ةاوُدححَج ناف موي للك ىف همهذكر انأو
 اقيحزلا ىجرطمل هةركأ ا ني عشب سل سداق ةليلو

 ا 4 مسهُضَرجُأ قفلطأ نأو ىنالب اوفرع دلدقف سنحا ناف

 هما لاق لجرلا اذه كسبح ءىش أ ىف نجح ابا اب ىملس هل تلاقف
 ع ىف بارش بحاص كنك ىتكلو هتيرش والو هقلكا مماحب ىنسبح ام: هللاو

 ىنسبف انايحا «هتفنيف ىلاسل ىلع رعشلا بدي رعاش نما اناو ةيلعامل

 تلق ىتال

 اه ىتوم لعب 2 ورش ا 0 نأ 0 4 اذا

 0 اًهقوسأ دق ام دعب نم اهل ريسأ ا رخل سقت

 رصقلا ىف صاقو ىنأ نب دعسو ةلوج نيملسملا ىف تأر دق ىملس ؛«تناكو لق

 نب ىنثملا دنع هلبق نتناكو برثل روضح ىلع اهعم ردقي مث هب تناك :ّلعل

 ”سأبلا ةذش تأر املف دعس اهيلع فاخ لتق املف ٌىنابيشلا ةثراح

 مكل فأ تلاقن دعس اهمطلف مميلا ىل ىتثم الو هالينثم او نحاص

 5 ةليلو ةأدهلا ةليلو ثامرا ”ةيشع دعسل ةبضاغم ا 0 اًنبجأ

 "ل لاق هلعفت ىتح هليقت ءىشب كذخاوم سلف بهذأ مه لاقو مقلطاو « هب

 0 دلحا 2 قربخا «!دبا عدت خفص ىلا ىلاسل كتيبجا 2 0 ىلا هللاو مرج

 لاق خبش نسب رمع آمن الق ىبلهملا وصن نب بيبحو ىرهوشل ويزعلا كدبع

 وو رجاهملا نب وربع اسد لق ؛ مزاح نب سمح آس لق متاح* نب دمحم آس

 4) وم 205. ابر 2188 علقو. )8 اولهج . 0 8 رعشأ روز 80 ىجرخمز

 4. انوجرلا, © افيفصلا . 4) 8 جاع. 0 8 هس. )هل مارحن قرف ماتا
 و) 8 008 بارش. 7) © هتعبيف. 4 8 بنج. ) 480 ةالغلا ف. 286

 ىدححلا 70 4 فز 8 هلملا نم ةلوج تأر. ) 888 سانلا. )8 ةاّتثم.

 رب) هل كل ها, 8 كليو. 9) 138 ف. 7) © ةليل. 5) ىل ةارهلا, © ةدهلا.. 2 قل

 فر 8 هتفحاصن. 4 8136 هعدن.. ) ى 2045 هل. ) كظ178 هس. 88 ) 
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 ماع

 ايلاجرو ىترْسا ىتع لفتتو هاَقتوُم الثأ مي رد هللف
 ًيلاوعلا كاذ ممي ىريَغ لامعاو تدب دقو ناوعلا برد نع اسير

 اينوحلا َروزأ هال نا سَجَيَف نتل مدنيعب سيح ال نْيَع هللو
 كتلقو «هتقلطاذ كدهعب تيضرو ©هللا ترخاسا دق ىّنا ىملس هدل تلاقف

 وسرفلا نجاح وبا داتفاف اهتيب ىلا تععجرو ماعريعا الف سرقلا اما 5

 ىتح اهيلع بد مث اههبكرف ىدنكل ىلي ىذلا رصقلا 8باب نم اهجرخاو
 ةرسيم ىلع :لمح مث ربك سانلأ فاصتو راهنلا ءاضاو ةنميملا لايت ناك اذا

 ىلا نيملسملا فلخ نم عجر مق نيفصلا نيب هحالسو هب بعلف موقلا
 هحرب نيفصلا نيب 5 بعلي موقلا ىلع لمحت سانلا مامأ ةردبف بلقلا

 مو هنم سانلا بجحعف اركنم افصق كذُةتايل سانلا فصقي ناكو هحالسو

 ,« مشام باككا لثاوا نم اذه ميقلا 0 لاقف سمالاب وري رثو هنيفرعي ال

 وهف هبورخل دهشي رضخل ناك نا موق لقو هسفنب «مشاه وأ ةبتع نبا

 انلقل ارهاظ لاتقلا رشابت ال ةكئالملا نا البول نورخا لاقو ءاقلبلا بحاص

 نعط نعطلا هيلا رظني فرشم وهو ليقي دعس لعجو ماننيب كالم اذه

 وبا اذه نقل نجاح ىنأ سبت ”الولو ءاقلبلا وربض ربضلاو نجاتح قا
 لما رجاحتف ليللا فصتنا ىتح لتاقي لوي ملف ءاقلبلا هذهو نجا
 2 هنابأد نع هسفن عضوو رصقلا لخد ىىتح نجاح وبا لبقاو نيركسعلا

 ليقي ًاشناو «كيقلا ىف هيلجر داعاو

 اقريس مهمتأ نحن اب رْطق ميغ قفيقت َتَملَع دفل
 اقيقينلا اره اوفرسك اذا مهربضصأو تاغباس اًتورد مكماعلا و

 ه) د اقثاو. ة) م88 الا 8 تجف: 6 ايباولا )د 88 ةامظع.

 02) © 008 ىلاعث. 6) 8 هرسص مت © اهبرقن . و) 88 ىجح# وبا اهدانقان,

 سوفلا كانئفاف, 8 ت4 وبا هلا داتقاف, © اهذخاف سيغلا ىلا نجاح وبا اهفلاخن .

 00000 22 8ردنف, ى ميقلا ماماب ا!دبيف. ) 4 بعلخ 820 0س. هرب

 هح ًالسو. 2838 ور 4 تبجكف, 8 بجكت. 17) 8 ماشع. 7) 4188 ماشعز هسفنب

 رص © ةلمسف. ه) 8 برخلا ) 8 انيثأب, 1 انتبثي. و) 4 رهظ رهظلاو , 8
 وربص ربصلاو. 17) 88 لول. 8)5 لخدف. 2 ه0 410 , 80 ةدسفن نع عضوو

 هتاباذ نعو هحالس (© مالسلا), 8 هقبادو هسفن نع عضوو . 08 «كيقر 1 هيديقا



 انالردإ

 نوملسملا لكتقا بكاتكلا ممي ناك امل لق ءئط نم لجر ىعات 6 قراك

 فحارت سمشلا ةتباغ املف راهنلا فصتنا نا ىلا اوكتصا 52 سيفغلاو

 موي اهتحبص ىف ناك ىتلا ةليللا هذهو ليللا فصتنا ىتح اولئتقاف سانلا
 مالعا ةماع اولتقو رفظلا ىلع اوفرشا هثاوغا موي نوملسملا ناك دقو ثامزا

 5 ليخل ترك ىتح 4نوتبثي ملَجر نا الف بلقلا ىف مليخ تلاجو سلا
 رمأبو هريرس ىلع سلججو هدسف نع لزني ناك هّنال ذخأ دق سيئر ناكل
 نومتني' نوملسملا تايو سانلا وجاحت ليللا فصتنا اًملف اولاق لاتقلاب سانلا

 هدنع نم ضعبل لاقو مانيبل ىقلتساف دعس مكلذ عمس اوسما مندل ذنم

 اوتكس ناو مودع ىلع ءايرقأ مّداذ ىنظقوت الف 0 ىلع .نياثلا مك نأ
 10 نومتني ودعلا #نيعمس ناو ءاوسلا ىلع هذ ىنهبنت الف ودعلا تكسو

 لاتقلا لتشا اًملو اولق ةءوسلا نم ودعلا ءامتنا ناف 0 :توكس ءالوهو

 وهف هديفو رمع باتكب دعس هسبح دق نجح وبا ناكو ةليللا كلت 1ىف

 هدرو 0ةهربزف هليقتسيو /هيفعتسي لعس ىلا نجاح وبا /”كدعص رصقلا ىف

 كل له ةصفح ىنأ مننب اب لاقف ةصقخ ىلا تنب ىَمْلَس قأف 1لونف

 15 نأ ىلع هللف ءاقلبلا ىنيريعتو ىنع نيلخ لق كاذ امم نلق وريخ ىلا

 5 امو تلاقف ىديق ىف ىلجر ىعضت ىتح كيلا عجرا نأ هللا ىنملس

 ليقيو هدويق ىف فسي عجرف ه5 كاذو

 ايفاثو ا اًدودشم قرأ انقلاب ٌليخل :ىدرت نأ - ىقك

 ايدانملا مصت و نم عيراصم «” تقلغو نيد 0 0 اذأ

 ب اَحَأ ال اًدحاو ع دقف ةَوُخاو ريثك لام اذ تنك دقو

 اينأب كلف انتمصم اليك جلاعأ راش لك ىنذأ ىمشسج فّش كقو

 ه) هله قار ىباو (4 هدم. داب يزو), 8 ءارجكامه ىبأاو هما نىنعو. 5) 8

 تماق. ه) ه ثامغار © تامرأ. 24) 488 اوتبتز © نيحز ذل تبكر ىنح.

 9000 سوفلا و 0 لزنيو . 7) 8 3048 ناز © طقف اونما ىيذلاب نومتني. 60 ©

 كلذب. 7) 8 متعمس. 2 18 هدم. توكس ءاوعو. 8 8رشلاز 8 لق.

 7) 18 هرص. 70 8 دكعصف , © كعصي داراف. 7) © هيفعتسيل. 04) ىل هرجزف, 6

 لرهذف . رص) 18 2088 لأ. 9) ةريخ ىلا. 7) 1 هنصح ىلا, © كتقريضحر 128 218 ْ

 كترضح ىلا 5 51 كلذو و 6 كاذ امو. 2 10 ىدتون. 10 © 249. ت 0 ا ,
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 نار

 هسبح دعس ىلا بتكف هربخ هريع غلبو ةيسداقلا مسي مجكلا لئاقي وهو
 نا دعس ةأرما نجاح وبا لأس لاتقلا محتلاو ةثامرأ موي ناك اًملف هسبخن

 هةعبت الف دهشتسا نافذ نيكرشملا لتاقيل هديق لحتو دعس سرف هيطعت

 56 سيفلا هتطعاف كيقلا ىف 4هلجر عضي ىتح داع ملس ناو هيلع

 ىلا داع مت ليللا ىلا انسح ءالب ىلباذ «لتاقف ءافرلا ىلع اهدعاعو هليبس ة

 ميعاربا نع ىنئادملا نع زاركل نع ىمع ربل ماذه ىتدح «/مهسبح
 برغ دنع هللا ىضر باطخل نب رمع نا ةورع نب مصاع نع 7 ميكح نبا
 ءارهج نبا رماو ةرمخل نملي ناكو نجت وبا ومو فيقث نم الجر
 دازو هلبق ىذلا لثم ربل ركذو رجلا ىف هالمكج نا رخآ الجرو :ىرصنلا

 اضيا ىجاح وبا لاقو هيف 0

 توص

 رحت موي ىنابحاص ايتيك ةوس 7 ابحابدص

 ليق ىنثا «ُليفأل انعم ٌلحترأ نالوقبو
 ليسخ اهقوور ةزم ٌةعقم ثاكاب ىنسنا

 حبطصأ نولوقيو هلواو لمر فيفخ هوشسل نيريخالا نيبتيبلا 3 هيشلا ف

 مايا نم موي ىف نجمي ىنال ؟تنناك ةّضقلا هذحو مئناهبصالا لق ءانعم

 ثاوغأ موي ةروهشملا اهمايا تمناكو *ثامرا ممي ههل لاقي ةيسداقلا ”برح

 ىأل نك اهلك ىف سيلو اًذج ليطي اهربخو بئاتكلا مميو 9 ثامرا مديو

 نأ ربخب هلاصتا ناك ام اهنم انيكذف «هربخ انهاه انركذ مانو ربخ نجاح

 نب ىرسلا ىلا بتك لق ىربطلا ريرج نب دمحم كلذب انتتح نجاح
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 اللا

 نأ نب دعسب فحنو رجلا لحاس ىلع هنم برهف ءارهج «ىبا هل لاقي

 ءارهج نبا نم هبره ركذي كلذ ىف لاقو م صاقو

 اَسَْبَح 4 لق ّىصوبلاو ءارهج نبأ نم 6 ىنصّلخو ىناكت هلل ليحلا

 اَسَمقْلا بكرملا سثبف «ىضوصح ىلا ةبكرم ىسصوبلاو ّرحبلا مّشبج نم
 َسلَج واراغ ام اذا هلالا تبع اةلغاغم ٍسْفَح ا كيدل غلب

 اسرقلا ةيأرلا نحت سيح ماموي وعزف اذا وألا ىلع م علا

 اَسَّنَح عضعب ام اذا ديدلل نم ةفعاصم م قاشغتو ٍحايهلا ع

 بأد نيا ىثدحو نئبارعالا نبا لف لضفلا نع ئبارعال نبا ةياور هذه
 اهل لاقي راصنالا نم ةأرما ىرع نجح ابا نا ركذف هايا رمع ىفن ببسب
 رو نم هسفن ةرجاف اهيلع ركقي ملف ةليح ّلكب اهيلا رظنلا لواحن سيمش

 اهآرف ناتسبلا ىف ةوك :ىم فرشاف اهلزنم بناج ىلا طئاح ىف لعي لماع
 ليقي أشناف

 ٍليلَق ريغ نمحرلا نم جَوَح اهنودو ٍسوُمَشلا ىلا ثرظن كقلو
 ليف ةعارز نع ةنيدملا نو دجاو ىتفأت ىبسحأ كنك دق

 15 2 5 0 ىلا هافنف ةايئاطقلا ب رسمع 5 اهجوز ىدعتساف

 هب نيعتسي 7:هنع هللا ىضر ركب وبا ناك دق ءارهج ىبا هل لاقي الجر

 *نجاح وسبا ديف افيس دعم يرض نجح ابا علت ال رمع هل لقو

 كيقد امهيف ىرخا ةرارغ ىف هنفج لعجو ةرارغ ىف «هلصن لعجت هفيس

 هاش نجاح وبا مىرتشا ّئصوبلا برقو لحاسلا ىلا هب ىهتنا اًملف هدل

 90 /”ذخاف اقيقد اهنم يرخ هناك ةرارغلا ىلا بثوو و ىّدغتن مله ءارهج نبال لو
 بكر ىتح ودعي يرخ ههدي ىف فيسلاو ءاهج ىبا هآر اًملف فهسلا
 صاقو ىنأ نب دعس ىلا نجاح وبا لبقاو ربخل هربخاف رمع ىلا اعجار هيعب
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 املج نأ ىَيَق نم اري دب الف ىيتّلي نينيرقلا ُلَبَح لزي مل اذا
 هلوق هريمثتو لاملا ظفح ىف ليق لثم دوشاو ىلع وبا لق

 داسقلا عم ُريثكلا ىَقُبَي الل ىقبيف هكلصي لاملا ُليلق
 © داز مريغب دالبلا ىف ريسو هاغب نسم رسيأ لاملا ظفحو

-- 

 اهقورع قوم دعب ىئاشم 6 ىوون ةمرك «بْنَج ىلا ىتفذاف تمم اذا
 ننام © 2ع 9-6

 اهقرلأ 49 نأ تمام اذا لاك ”"ىناع ةالقلب ءىتستت الو

 ىال رعشلا ««اهقوذا ىتسلف انيفدم تسحر اذا ىوريو ءليرطلا نع هضورع

 ورسبع نع ىطسولاب لوا ليفت /ىقكسوملا ميعاربال ءانغلاو ىفقتلا نجكم
 «دهسنجج و ميعاربا هركذ نحن نينكل هيفو 0

 9 كبسنو نجحم و ركذ

 نب فيع نب *ريمع نب ورمع نب بيبح نب هللا دبع نجح وبا مو
 ىف دبسن ىصم لاقو افيقث ومنو ىسق نب فوع نب 1ةريغ نب ةدقع

 مالسالاو ةّيلفامل اوكردا نييذلا نيمرضخملا نم نجا وباو عضاوم ةّدع

 نيرفاعملا ىم ناكو ةدجنلاو سابلا ىلول ىف دودعم عاج“ 7 سراف رعاش وهو 5

 ديح آند لق شفخالا ناميلس نب ىلع ىنربخا ءاهيش ىف نيدودخل ريضلل

 ىقلا :برش رثك امل لف لضفملا نع قبازعالا نبا ندع ليحالا نسل نبا

 وهو ارارم تل هيلع هنع هللا ىضر باطخل نب رمع ماو ريل نجاح
 ايسرح دعم ثعبو ”ىضصوضخ اهل لاقي رجلا 7 ةريزج ىلا هافن ىهتني ال
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0.1 

 امك م نيمو تح نياك :انياهد طاسن ند انشا كرا
 اريسأ ثيننك نابيش ىنب نم لجر لوق هلثمو طارفالا» بذكلا نم اذهو

 قانعا اوبرضف ةبلاغتلا ىديا ىف انيلاوم ىم ةءايج انيفو ىل مع ىنب عم

 ىبرعلا مد ىرا هللاو تينكف ضرالا نم ةدهو ىلع ىلاوملا قانعاو ودع

 5 ماق انيجاح ناك اذاف امهنيب نم ضرالا ضايب ىرأ ىتح ىلوملا مد نم زانمي

 ولسا ه2 4

 د

 كاز ويحب التيما ع رع 0 ني ا طفحل

 داسقلا قت سا نقي انو ةكيض تنيك ريلعلا رالصأو

 10 سقلتلا ليت سغبلا ىف ليق لَم نها نال نع وبأ
 امد مد سني ال ىتنخ نليازت انواهب كايت وكن اضن ثراحا

 ليق لثم درشاو لق ضغبلا ىف لثم ريسأ هنأ معزو ةديبع وبا كلذ ىح

 1 اضيا هلوق تاهمالاب رضفلا ىف
 اناني ناب الا ناش افلا ىف و ., يأ قر
 1+ ننبا اهل” نيكل و نأ الآ هللا ىبأ اهتكرت نأ اهييغ م سلارف

 هلوق غلعفب جتلتاقم نس - عا معلا ىنب دادتعا ىف ليق لثم درشاو لاق

 اَمَدْجَأ َحَّبْصف ىو هل فكب دهَفَك عطاق ّلثم الا تك

 اًسدكت اهبلع ىرخألا دجت ملف هذه فتح هذه كثباصا هادي

 اًمَحْحَأَف اتيبت نأ ىف اًكَرَت هل ٌنِحَي رم ٌقكلاب كلا تاقتسأ اًملف
 » اَنَْص عجشلا هّيِبانل اًفاسم يَي ولو عاجشلا قرطا قرم

 هيدي ىلحا عطق نم ةلزنمب هلاوخا هب عنص اميف هنا ديري ةديبع وبا لاق

 مذجا ىقبيف ىرخالا هلي عطق نم ةلونمب ناك متافكو ناجم ولف ىرخالاب

 نا ىلا رصقي لجرلل الثم برضي ريخالا تيبلاو ىلع وبا 5 «هنع كسماف
 ةيكح تايبالا هذه لثمب دحال عمسا لو ةديبع وبا لق «ةصرفلا هنكمتأ

 95 ميكحال الثم برضي ام ةرئاسلا لاثمالا نم اهيفو اهرخآ ىلا اهلوا نم الاثثمأو

 هنايسن كنع

 اًملْعَيل الا ناسنالا ملحم امو اَضعلا َعِرْقُت ام مويلا لبق ملخل ىذل

 لاثمالا دراش نم اهيفو



 ْعّيِوَتَأ مهنيب نيذلا ناو معارج ٌبحأ ال نيذلا ملقأ ٠
 «مقارف ىلابأ ال نيذلا مقا فرعا ىذلا ئشايرلا لق

 او ُحُّكصعي نإ َنيَندألا يع حِرْحَرَف ةفْلز ٍلْصألل» ىسآ مهلك ىلع

 نم هلاوخا ىنع امو كيقرافيو كنع اوعدصيف نيندالا ىع ٌةعابنت ال لوقي
 ةعيبض ىنب ىم هموقو ركشي ىنب

 او مكررا كلذ د امو ىسانأ مهلأ ةعْيبص ىموق ىلا ىنكلأ 0

 عومي ثيحح نم دوغلا َلْصَأ نكال» مقزاوج اًميرك ىِلاوُخَأ ناك دقو
 هلصا ىلا قرعلا عوني امك ىمامعا ىلا بهذا ىنكلو امارك اوناك داوخا ليقي

 علعلل ىلع نم ديص نيع لوا (فلاحتم لداخ :ىتسعت الز

 علعلو ةفوكلاو ةرصبلا 18 اميف ربلا ىلا نابل رخآ 0 6-1 ديص نيع

 اضيأ كلذ ىف سملتملا لقو فسوي نب احمل نحاس ناك 5

 ٍربَق ىف ىماظع ثممر دقو ثدهش ىبنتأ كسي نأ امي كلعل
 م ا ةيند ماسن اًمولظم حبصُتو

 ىركت الو هلال كنما ىنرصنيو ىيَتُبَتِو ىدعب ناوخالا كرجاهيتو

 ٍرْمألا ىف ثرووشو اَهْسَح ٌةطخ هل ْمَسُق ل كلذ موب اًيح ثينك ولو
 ليقي كلذ ىفو لاق 0

 تتنيم نيناتلا ىرف:مهل سدح ضيقت اودارا وْخُأ ريغ ولو
 1 ا لت سلال تح نلت انوامد ظاست ول انا ُثراحأ

 00| طقنعو اننيب ام دعب نم تيتو تليازتل مكوامدو انيامد تطاخ ول ليقي
 ردالا لاق امك

 نيح فذنم ٍرجاَهتلا ليَ ىلع اسير ابو ىنتإ كرمعل 3
 5 0 , 63د

 ى نود ةارأو ةسسسئود ىستارسي اسفي ةضغبأو ىنضغبيل

 نيقيلا ربكلاب نايمدلا ىرج انُكبذ رجح ىلع انأ ولف

 دلونلا نطلع !الإإلا قم هياقتي انو .دتباينك نبا 38



 ان اةننهل ”>حخيبنسسلا د يدم

 الوب

 امو كّلملا هل لاقف اهتخخا اصعلا هذهب هل اصعلا عرفا ىنّْتح ىنعدتا

 اهعضو مك اهعفر مث ةّرم اهب راشاو ةرم اهب عرقف اصعلا لوقت امب «ىأ كلذب*

 ىورو «سقلتملا ربخ ىلا تيدحكلا عجر «لتقلا نم اجي هربخاف ىنعملا 5 غافف
 ماشلاب هقاحل دعب كنه ىب ورع اجه سملتملا نأ ىعبصالا نع متاح وبا

 لثت هام باصّنألاو تالسلاو

 لكخ اهناك ح 0 فخكاص

 له نمو اوملَع نم سانلا ف
 نجت ام او ناعرلا 3

 امتأو ا ا و 0 ىف نايبصلا اهب بعلي ةبعل ىلا لاق

 مجانلا وبأ 0 لاق «فعضلاب هفصي

 حايرلا فآتخم ىف نبطلاك مال مسرو تايأ ركذ نم

 ضرتعي سلج هللا همحر ويزعلا فبع نب يع نأ ىورو نبطلا اضيا ىوربو
 1 لوقي ًاشناف ىبارعا هيلع فقرف ىتمؤلا بتكيو سانلا

 نوتسم م ءاحلا رفا نم جول ىناف ىنمؤلا اورتكت نإ

 نسجو ينجح ماع ٠ فلتُكُم 0 3 ف ىو ثيببأ

 ئبارعالا لاقف ك.ةنامز ام هل لاقف نم خيش هيلع فقو مق اذه ف لاقف

 00  اَمَْقَأ ثنك ما نيَبرقلا ىندهعىلع ًةَمَأ ثكرذأأ ىرذأ ام هلاوق
 امَت ال امل َنْيَسْكَي د نجادَج َنّيَبَك صيمقلا ىتع اًهونُت ىتم 2:0:ت ص 2 هس 31

 نمل ّناف نجو نح هلوقو ؛دلو ىتم ىردي ال هذ اذه اونمو. ريغ اقف

 «سانسنو سان لاقي امك نجو نح نارض نمل ظحال لقو نمل ةلفس
 نيبح سملتملا هلوقي سملتملا ربخ هببسب روكذم ءانغلا هيف ىذلا رعشلاو

 ن6 سملتملا نأ ىعمصالا نع متاح وسبا ىورو ءركشي ىنب نم هلاوخا ىراف
 لأسف هيلع نوبلغي اوداك ىنتح هيف أشنو ركشي ىنب نم هلاوخا ىف كلو

 ه) 8 هس. ة) ىل غفأل. 4 188 ليت. 4) ى لاقف.



00-010 

 اجنذ توجن كلذب كل ىلوا ناعنلا هل لاقف فئاخ اهنمآ» فرع اهركنمو

 دعس لاقف دعس هوخا ماشُكلا وه اذه وريعو اصعلا هل تمعرق نم لوا وهو

 اصعلا هعرفل

 مشت موقلل كاذ الرول كت رلو ىبحاص نيبت ىتح اصعلا تعرق

 0 يعرلا قلع ةاهيق حراس الو لحشمب سيل ضرالا تسيإر لاقف

3 

 عرمتف ريزغ كثيغ اهباص الو اهبدج فعيف ٌبْدَج الف ةاوس
 عطقي يف كاذ الول تاك د ةميرك سفن ءابوح اهب ىّحنف

 كلام لأس ىزعلا تبع نب ةكراح نأ جرجا « خير نب كيبع 0 دقو

 رعاشلا لورق نعو هل تعرفو اصعلا عرق نم لوا نع ريبج ىبا
 ملحلا ىتل سعف اصعلا ْن 0 ةاكفي نيلتخ لوا مينا

 دعس اصعلا عوق نم لوا نأ تطحا ميلعلاب تطقس ريبخل ىلع كلام لاقف

 ليخ ةعمو. ناهنلا نب رذنملا كلملا قا نيخ ةئانك ىنب وسخا كلام نبا

 ىو ينير اواي 7 :اياوسا ربكَل ركذو ةلمهُم ىرخالاو ةأيهم داقث اهضعب
 برظلا نب رماع نأ ظحابل ركذو «دحاو ىنعملو ناصقنو ةدايز ظافلالا

 نأ هتنب رمأ نايسنلا وا رتعاو سا امل ةيلهاتل ىف برعلا 2مكح ئناودعلا 15

 تابيكح نم تناكو دصقلا نع راجو مكمل نع ةف وه اذا اصعلاب عرقت

 ل

 ا

 لعل ىلا نيف اسمن نإ انسب ىلح د سا »
 1 ْ كلذ ىف سّلتملا لقد

 اًملعيل الا ( ناسنالا ملع امو اًصعلا عرفت ام مويلا لبق ملل ىذل
 بلاغ نب قدزرفلا لاو

 عوقت ملل ىذل تدك اَصَعلا ناف عشاجُم مولح ىَناَسَأ تنك ناف
 مازتعاو ةبلعت نب سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس ثيدح كلذ نمو *

 7 نعللا كيرا *ىعس هل .لاقف“ نيبض بصي موه نا'هيخا لتق ىلع كلملا

 ه) هل ئخاو . 5) ىل اهنمز ظ قولا. 0) ذظ برش. 4) ذل ميكح. © رخص.
 7) هل هنت



 بلطت رتقتو عنمت عكنتو راغص منغ فذلو بارد ثشابينلاو ضرا ءاثئمولاو

 ناعنلا لاقق «منغلا راغص .هو رارقلا بلطت رتقت لاقبو رّذقلا ةةّيقب كو ةراقلا .
 كتيتا تئش ناف هوفك كنا كيبأو هناسل ةبارذ نم ىأر ام ىلع هدسحو .

 ًظاعبا الو ٌظارفا كنم نكي ل نا تتش دعس لاقف هباوج نع ىيعت هاهي
 9 دعي نأ دارت اكو همظلفا هل افيطو ناعنلا ريان رثقلا ةرولج «طاقيالاو
 الثم اهلسراف رومأم هيفس دعس ةلق هذه باوج ام هل لاقف هلتقيف ليقلا ىف

 َىهن ول لق هذه باوج ام لاقف همطلف ىرخا همطلأ فيصسولل ناعنلا لاقف
 0 همطلا فيصولل ناعنلا لاقف الثم اهلسرف ىرخالل ْفَعَي مل لوالا ىع

 لعفف ىرخا هيطلا لقف هّدبع بذوي كلم لق هذه باوج ام هل لاقف لعفف

 0 تيا ناعنلا ل لوس لت اهلسراف عج نكلم» لك: هلع بارع ام. لاق

 هل داتري اذئار ثعبي نا ناعنلل اذب مث ثكم ام هدنع ثكف دعقأف

 كلذ هبضغاف هيلع أطبات كلام نب دعس اخا كلام ىب ورمع ثعبف لكلا

 للخد ناعنلا ىلع ورمع مدق املف هنلتقيل اماذ وا ادماح ءاج نا مسقاف

 !5 نأ لاق همّلكأت كلملا اهيا ىل نذألا كعس لاقف هنيمي نم ناعنلا هب مسفا

 لق كدي كثععطق هيلا ترشا نا لك هيلأ ريشأف لق كناسل ثعطق هّتملك

 لرقت ام هيروب امو لاق اصعلا هل عرق لق كنقدح عرنا اَّذا لاق هيلا ّىموأ

 ذخاو هيدي نيب اهعضوف هئسلج «ضعب نم اصع لوانتف هل عرقأف اصعلا

 ديلا رظنف ةدحاو اعرق اصعلا داصعب عرقف مثاق هوخاو هعم تناك ىنلا هاصع

 20 ةعرق اصعلا عرق مث كناكم هل ليقي دنا فرعف هوحن اصعلاب موا مث هوخا

 رب هل لوقي هنا فعف ىرخالب هاصع مسمو ءامسلا ىلا اهعفر مث ةدحاو
 هنأ فوعف اعيش اهعفر مق هاصع فرطب اراره اصعلا عرق مق ابدج سجاأ د0 5 1 7 3 4 د » ى اعمق ع نقلا

 لوقي هنأ فعف ناعنلا وحن اهب 4لبقاو ةعرق اصعلا عرق مث اتابن الو لوقي

 نامعنلا هل لاقف ناعنلا ىدي نيب مق ىتح كلام نب ورمع لبقاف هيلك هل

 25 لجأ م لو ابلج ممذا رث ورمع لاقف ابلج تشن وا ابصخ تدج لع
1 

 فقاو اهدئار فيوي اهبَْذَج الو فرعي اهبصخ ال ةلكشم ضرالا ابصخ

 ه) ظ نمي. 5) 2008 هل. ه) كهدصص 2) ذظ لبقو. 2 ى الو.



 ىعيصالا لق ساّكنلا نبا لقو «بيسملا هنع ضرعاف دبعلا :ىب ةفرط

 هلوق ىلا سملتملا فبسي مل « ةديبع وبا لقو *ليحفلا نم سئلتملا

 اَملْعَيِل الا ُناسنالا مَلَع امو اعلا عفت ام مويلا لبق ملكلا ىذن

 مل عاف ىَرْخَأ هل قَكب هقك عطاق لثم الا 1

 امنت اينك ىرخالا نجت ملف لكما 11 تكداضأ انك

 اَمجْمُظ انيبت نأ ىف اَكَرَت هل جت رل قكلإب فَلا داقتسأ اًملف
 اَمّمَصَن عاجشلا هّيِبانل اًعاسَم ىرَي ولو عاجشلا قارا قرط

 ىف ثرج نا هلعال لق ربك امل ئناودعلا ةبرظلا نب رماع ملحلا وذو لق

 نم مز سوت ؛ةيعذت لَثَم اصعلا عوق شاير وبا لاقو ءاصعب ىنوعرقاف ىتموكح

 ديعّدتو ّىناودعلا ةبرظلا نب رماعل سيق هيعدتو ةممح ىب ورعل ةارسلا دزأ 0

 سود هيعدت ام اماف ءةعيبض نب كلام نب دعسل ةيلعت ىب سيف ونب

 "ىحاو لك ناك هذا وهو دىحاو برظلا نب رماع ىفو هيف وبخلاف فما نو ووعا

 ىف ةَيَمْح نب ورمع ومو ةلضعم لك ىف هيلا نومكاحتي برعلل اًمَكَح امهنم
 ضعب ىف طلغف هيلا نومكاحتي هوتا برعلا نا كلذو هرهشا ثيدلل اذه

 مهت ترص سف كنا هتنب هل نلاقف ريغتو نسا دق ئيشلا ناكو هتموكح 5

 ىّنظ ىل اذك ىلا ىهو بعهذو طلغ اذا ّلجرلا مهو لاقي كمكح ىف

 تعرق اذا نيناكو اصعلا ىل يرقاف كلذ تيار اذا هننبال لاقف طقسا اذا واو

 نب سيق ونب هيعلت ام اماو ؛دكح ىف باصاق هيلح هيلا باث اصعلاب هل

 ربكالا ناعنلا ىلا سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نأ نومعزيف ةبلعت

 هلاس ناعنلا ىلا ىهتنا اًملف ةلمهم ءارعأ اهضعبو داقي اهضعب ليخ هدعمو 0

 هلأسف اهبقثال هذه رعأ مو اهعنمأل هذه ْنَقَأ رل ىلا دعس هل لاقف اهنع

 دعس لاقف هجاش ىور وأ هرثا فَي ثيغ اهباصأ له هضرا نع ناعنلا
 ىعبَشف ةرزاممل ماو ةرهاسف ةدفانلا اًماو ريكشف قرولا اًماو ريزغف رطملا امأ

 لدب © ءامعرلا ىوريو اهبئانج تّتباو اهبراسُم تآلتما دقف ءاتئمرلا اماو ةمئا

 اذا رتقت عكنت ال ٌبارعف فْذَحلا ماو علطت ال َرْدْعَف ثئاينلا اًماو ءاثمرلا 5
 اضيا ةرزامل كلذكو منغلا نم برض ةدفانلاو هتبن ةعاس ريكشلا «عترت

 ه) 4 هت. 5) 4 برطلا. 4 اصعلاب. 4) 48 ءانهدلا .



 ل هنامز

 هيف لاقف ارعش ث م2لدشناف

 مككم ةيرعيصلا هيلع حانب هراضتخأ دنع 0 نئسانتأ قكو

 لمإل قوثتسا مالغ وهو ةفرط هل لاقق ةّصاخ ثانالل نوكت لبس ةّيرعيصلاو
 م 'كنيكلا لقوا التم هديل :كيهلفا ىللخو دكانلا كسب لملل كعضو: فا
 كيز نبا

 ٌلَمَجلا قونتساف ثينأتلا اذ تثكذو ٌةرِهم ا نإ ولا كرف

 ةدركاشلا بنعم سدا 3 رخو طا 3 تيكسلا نجا

 فقو هّناو رازن نب ةعيبر نب ةعيبض ىنب دحا وهو هنامز لما رعشأ ناك
 10 عم بعلي كبعلا ىب ةفرطو ةيلعت ىب سيق ىنبل سلج ىلع ميي تاذ

 تيبلا !لع .نيكنا  سملتملا "نا ااوعف وس لادم

 مّكْكَم ةيرعيصلا هيلع انب هراضتحأ دنع مهلا ىسانتأ دقو

 ةفرط لاقف لامإل نود 0 قدا فج يوت ملل كو ايش حلاو
 ناسل ىلا رظنو سملتملا بضغف مويقلا كحضف االثم اهلسراف لمخل قونتسا

 15 نب دكمح وبا لاقو «هناسل نم هسأ, ىنعي اذه نم اذهل ليو لقو ةفرط

 ىلع مالغ ومو ةفرط باع لق تيّكسلا نب بوقعي فسوي وبا ىنثدح مقُسَو
 هلوق وهو هتايصق ىف هلق انيب سلع نب بيبسملا

 مّكَكم ةيرعيصلا هيلع انب هراضتحأ دنع مهلا ىسانتأ دقو
 ظيلع هنكَم ةّصاخ ثانالا ىلع نوكت ةمن ةيرعيصلا

 متلنب ىَصَحلا ىفثت ةكشام ةّيريثح وا مُكَللا زنك يمك

 ةرجحل هتمقل دك لح مقلم ةعيرس ةكفؤم ملل ويتم انك

 ممكم ريغ روفاكلا ىم ىّنَحَت ةَبَصَح 0 هئاسْنأ ىلع َنأك
 2 ه- هد

 ريغ ممكم ربغو باصخلا عمللو ةخلاقدلا كو ةبصخل . غريصتل ١) ةسابكب هبتذ بله هبش

 ال ةمسلا هذه نا 7 ليخل قونتسا هفرعي ال وهو ةفرط لاقف ؛5 ىطغم

 وم ةيعادلا ىو هةتماوب كلها ىلا عجرا بّيسملا هل لاقف ةقانلا ىلع الا نوكت

 لق 4تنأ نم بيسملا هل لقف كانه كما نق تنياع ول ةفرط هل لاقف

 ه) ك هدص, 5) 4 ىظعم. هز 88[2 ديرب. 4) 4 كانه.



 را هيه" يلا وس ل ا ا وس 62-5 91 9 الس دسفإ | _ زها“ < لا | "و نسل ااا 0 سا ىب# ١ 5 29 اةذح >» ! نيه 0309 +
 تلاافدلل «ىلردل 00 5 262

 كديعوب ىلإبا ال قاف كل ادب ام
 مكتاداع نسكت © ةبالق قانبأ

 دبل لسن ذا رئاوّكلا ٌمَعَن مكباسخلأ نع تآوسلا 0

 دبلل ظطيتسج را لك نيس نسا ا حا
 لما طال ل ل ل ا ا

 ةبلعت نب سيق نب ةعيبض نب كلم نب دعس اهجوزت ركشي ىنب نم
 ىبلكلا ىبا ريغ لقو ربكالا رعاشلا اًشقرمو ةئقو اًفِهَكو اًذّنرَم هل تدلوف

 ثرامخل نب فوع تنب ىو ةفط تاّدج ضعب ىو ركشي ىنب نم ةأرما ةبالق

 ةفرط لتق ىو ىخلا وربع نب دضعمو “مهي تنب ةبالق 4 لاقيو ىركشيلا

 ةيدل لبالاب ءاج ىنذلا دىضعم هريغ لقو سيقلا دبع نم رئاوخل نبأ وهو 0

 ديع نم لجر ةفرط لتق ىذلا نأ بوقعي لاقو هموق ىلأ اهعفدف ةفرط

 امل هموقو هيبا ىلا هنادو ,تاوخلد ناو ةشير وبا هل لاقي رتاومل نم مث سيفقلا
 ورمع انبا ليبجو ةعيبر م رئاوخل ىلكلا نبأ لقو هاا عبحاص لئق نم ناك

 كدا ا ماو زيكل نب ةعيدو نب فوع نبا
 درع ني عينر وه ارتوحو راكان هقيع» نسا ركب بز ايتوخا ني خا نيا لك

 ةرثوح ىمس امو لجرلا ةفشح ةترلللو رئاوملد «اويسف هعم ءالع صخ امناو
 هيف تععضو ول هبحاصل لاقف نغصتساف ةّكمب وا ظاكعب ححقب مواس هنال

 نبأ لاقو «ةفرط وخا دبعلا نب دبعمو ةرثيح ىمس كلذبف دثالم قرتوح

 لمقي ةرئاومل نم هباصا نإ 0 ىدو ها نك. ىلكلا

 ةديبع وسبا ىورو 0 ىلا م لا رس ئذلا ٠ دنع
 جاكنلا وهو دصعلا نم هب لعفي ىلا ةيجحم ريغ داصلب دصعم ةخ لبق

 ةفرط لتق نم ىفتنا دنع نب وربع نأ مثريغ ّلقو دنع نب ورع هب ديرب
 هديب هلنق هال ئرثومل نم هثيد تذخأت هلتقب ىرثول رمأب ل هنا معزو

 شارخ نع لكلا نبا ىورو ةفرط ىخا .كبعلا ىب كبعم ىلا تيعفلدف 5

 يف ةعيبر رعاش سيلتملا ناك الق ىبضلا لضفملا هاورو ىلجتلا ليعامسا نبا

 «) 4 متومسف. 5) 4 ةرثوملا 8 ةرئاوملا -0) 4. اولتتقت وا اوراثات.



 نيح كلذو ءممعت نم لوا هّنال اميع ىمس امأ ىلكلا نبا لقو محل نب ةرامن
 بره ةيمادلا ىأر اًملف هباتك سملتملا أرقف ةفرطلو دنع نب وربع هل بنتك

 ضرحو ماشلاب هقاحل ركذي سملتملا لاقف هلتقف نيركلا لماع ىلا ةفرط راسو

 همدب بلطلا ىلع ةفرط :ميق
 5 لعب ع ىنآات اذاف ىرهلا اوناك هةلفاو قارعلا أ

 لقرقلاب ىدتهتو كام سلا محق ىف لُيلب مهنتك تتلف

 ه ئمأش دقرفلاو نامي كامسلا ناف

 دصْرملا قيص فاخت صوختلا ودع اهقدب ركض هذعت
 وا فا 0

 دلقعم برب اهنباغُم ننلخ قسم نع ليد يل ا رحل

 0 فلشل ةقتقوملا نا ىنالا نم لئملا صخدتتلاو لوتنفملا علا م

 َبولاب عضاوملا كلت قرَع هّبش اهغافرأ اهنباغمو
 دَجْدَحلا نوثم ىلع بارسلا ىرجو ىرسلا سعب تلكاوت باكرلا اذاو

 دولا ءاجتلاب ةنيرقلا بْحَح اهفافُخَأ نم ورملا خاصو ُتَحِرَم

 ةنيرقلاو ضيب ةراجح ورملاو ٌدَجَدَجو َدَدَج لاقي ضرالا نم بلصلا دجحلل

 15 عيرسلا ثيل درجالاو اًدهجأ لأب رن اهدحا تلقا اذف لبح ىف ناريعب

 ىدرلا وف نيرخآ مرق دقو مهيد مارب ال موسق البل

 دتهمب هلاذق ميمص اوبمض مهيدق ن اك دبعلا يب َهَقَ ةقيرطك

 الو ماضي ال ناسغ راج نا لوقي ريسالا اضيا ىدهلاو انه راخل ىدهلا

 اج 2
 3 نسفم ةدّلبب هكرتت ا 0 ةلاغبلاو ةنايضلا 8

 هوايا 0 لصافملا وخر ةتيطقو 1 بعالي د

 لب لاقيو تاهمالا جاكنو ةيسوكاملاب. هامر مشكل نيطقلاو كنه ىب ورع كبري

 افسأت هب ّنأ دارا
 ل 0

 دّدَسم ريغ وملف الخ !ذاف ٍةجاح بلاط لك ْدَصَي بابلاب

 25 أو كل اب ام كضرأب قربا ا ىتيب نودو 0-5 اذأو

 ىدديت ليقي ةفينح ىنب نود ضرأ 32 لاقيو ةماييلاب وا مأشلاب عضوم ةواغ

 0] 8 ماش.



 هلكآ رهدلا قارعلا ٌبَح كتيلآ

 مَسق نم تيلآ امب ىرسِب ركت م

 نسشلا ةيرقلا ىف .ةلكاي .تعلاو

 نسسيدادكلا سيد اذا قشمد لو

 بح ةوىنتعنم امك اهبح ىنعنمو « اهربتف كنيبيب مأشلا دالب ردت مل ليقي

 ىلع سكك عمج سيدادكلاو قارعلا |
| 
ْ 

 نيللو هلوقو هب أزهي اهيلع

 3 ليقي ١بعبلا فذقلاو

 انروخو او نوب
 ةبالصلا ةمّجكملا لاقيو هتبالص رظنتل |

 قادزرفلا ىقل ءالعلا نب وربع
 فق ليعتسيم نم ةيم نود مك

 4)2غلبي. 0 ةظوبخ.

 ٠غنم 4 0

 ب ءوجدت ىوردلو فخق ةبود نم ىوربو

 نيد الإ 6 ف“ ادرار ربا م لاهو

 مأشلاب سّملتملا قحل امل /مةديبع وبا لاقو «لبالا ٌلاوض نم ّىلا ٌبحا

 رجح نب ورع نب ثراخخل تنب ىو هما ىنعو دنع نب ورع نم اياه

 نب سيقلا ىرما نب رذنملا نب وربع وهو 8 ئدنكلا ةيواعم نبا رارملا لكآ
 ىدع نب وربع نب سيقلا ئرما نب وربع نب سيقلا ئرمأ نب ناعنلا
 نب ىدع وهو :ميت نب كلام نب دوعس نب ثرامخل نب وريع نب ةعيبر نبا 5

 0) هل عرؤلا.

 7) هل ىلذهلا .

 سيهئارفلا شي اذا ىوريو سايق ريغ

 عضوم سيدارفلا سساكانلا ىبا ّلاقو سيدارفلا برد هل لاقي برد سيبداوفلاو ة

 ىعيصإلا للتقد سيدارفلا دنع ىتلا ور تسرد اذا ىلا فشمدب |

 كناوهل كنيمي ماشلا 4 غلبت م ىأ سودرف اهدحاو نيناسبلا سيداوفلا

 دنع رح 0 ةيرقلا ىف هلكأب

 ُسولَسَم لقعلا فيعصت اذا ى
 سييعلا عقوتست 2 8الف ئىسمو

 نوبغم هانلإ بابح ىف هناك

 ليوكَعَم نادت و اهلكلكب 0

 | ًاظومل أ 0 ليعتسملاو

 ذأ

 ىنلا 0 ءانلا ىف و بأ سلا ىف سمغنا ل 1 003

 هتضضع اذا دوعلا يح نم اهربخ اهتيجاعمو

 با ّنأ ىورو ءاهطاشنل مازلب سوكعمو
 «دشناف هرعش (ضعب هك ساق

 3 هه

 سشيعلا عّدوتست انهي ةالف قوس

 وعشلا ٌلاوضل هللاو ىلع اهمتكأ لاقف

 «) 8 اعّبتف .

 7) كل هدرصع 07) ذ ىهف.

 ) ل ىنعنمن .
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 امل لوحالا ساّبعلا وبا لقو هيخا دعس نيع اقف لب ةديبع وبا لق

 بكبكي لزني ناكو ميضلا أف ناع ىلا يرخ هموق ْىِل نب ةماس بضاغ
 ؛« سايكم عمج سيياكملاو « ىضمو هكرتخ ةفرصع ءارو رجالا لبتل وهو

 هربغ لاقو دالبلا ىلعا و كم هلونم ناك هنأ داراو اهيلعا لبخل فاعشو

 5 .ريركلاب عضوم فعش

 سيقاوتلا «اهتقاشو وذهلا دعب ىرطم ليللاو اهب ىصرلق تتح

 مأشلا ىلا ىتقان تتح لوقي اًضعب هتملظ ضعب 57 ىف قراطت لاقي قرطم

 ىراصن اونك ناسغ نال سيقاونلا «اهتقاشو

 د 0 0 نم هناك اهبكار قيرشنلا ب ا

 000 3 نيح مح 0و املا ىلا بهذي 2 « ةراجشل ب

 00 1 موَضص 0 اوعجف ام دعب 1 ا كقو

 سيبامأ تارسمأ ىيبفلا نودو برط ىب اع نحكلت رو كتبرط ىلا

 1 0 كلن ل 18 ليست اهنا سلق يال لال

 الو هاودلا سيراهدلاو 0 5 ا فيرط ىوصقلا ةلخا ادجن ىلي

 نأ ليحالا سابعلا لا نع شفخالا ناميلس نب ىلع ىكحو اهل دحاو
 سرفد اهدحاو

 20 و ان نأ / مهو ور هاكتل قارع ال فأ يما ىَمأ

0 

 كيلا رظني ىذلا سوئشالاو ةيماش ةيحلت ىأ ةيماش ىف و ىدصقا ىأ ا

 خضغبلا وظن

 شٌوباخ شل ام الو ويمص شل ام ةَكْنُم هلا بس ىكلشق نآ ..
 ةابوبلاو ءادنلا ىلع سبق تشع ام الو هرسبعع تشع ام ّىعمصالا .ئورو

 95 رذنملا ءانبا سوباقو ورعو قارعلا ىلإ اهنم ردحني سجن قيرط ىف ةينث

 «) هل اهتقاسو. 5) ف فرط. 9 ظراجملل 4) 4 ىطسللا ىنلخت

 © ىاهل. م) ى دوت. . و) 483 دصقا ىنا (8 هده) ىمأ.



 اللا

 ناورم ىلأ راصو ةرصبلا ىلا هجوتو كلذ فخاف ةلحارو رانيد ةثاب هنم دحاو

 مدنف رضم رعاشل تضوعت هل اولقو هلعف ىلع ه«دومكنف هلما نم ةعابج

 مدق ىتح راصو هيلا كلذ لصواف ةلحارو رانيد ةثام هعمو الوسر هيلا ثعبو

 لعل غلب املا ةكيبع وبا لاقو «سبلتملا تيد ىلا "لا ني اج ةرصبلا

 غب نيبع موي هبا تلنق ناسغ تناكو مأشلاب سملتملا قوحل رذنملا ىباو

 ىتح اهب معطي الو قزرعلا لخدي 5ال نأ فلحو ناسغب هقوح هيلع قش

 ورم نأ تيكسلا نبا نع منسر نب دمت وبا ىورو سملتملا لاقف ماتو
 ةريملا نم هوعنجو سملتملا اوذخُأيل فيولا ىلع هلامع ىلا بتك كنه ىبا

 ١ نيملتملا لاقف

 سوبلم ٍرْكَعلا بوَتو هولا لاط ٌمْكُّمُأ هلل الأ ركب لآاي د

 او سيك وأ بركلا سارم ىف كاوقمكتساو مكتأش مويلا انك قأش 8
 سيبالسخ نيد. ءثأ وأ, امل نصح نم فوللاب مهو انألع ْن

 1 ا للا اتا كا

 ةفرط هاّمري نوبلطت ال رجكلا ىلع متيوت دق لوقي هيحاون هذاولأ, فورعم
 ساكنلا نبأ لاقو ءاهل دحاو ال طالتخا هيف رمالا وهو نييبالخكا مما لاقبو 5

 ىلا اولوكتأ اودرَأ املف لبجل اذهب اونك الع نا لاقي نحنا ليجلا نفخ

 نا سيبالخ ,ما لاقيو داسفو طالتخاو 0 هيف رما سيبالخ لاق راجع

 انني نك

 سيياكالا ممقلا هركني ملظلاو ماولكترف اذ ىحلا لامج غيلع ادي

20 0 

 سيياكملا ميقلا هركني و ميضلاو لجع ىلع راوكأب انامعلا أو

 سيعانقلا لولا هب 8 ثرمتسأ مك هلانم فعش ذا ةماسك اوناك

 نحل نب ةماس ديبي ةتكاسم ملرَخ نا ةفاسك اونوك ابوقعي قورو

 انبا رماوو بعك هاوخاو وه سلج هذا هببس نم ناكو ىبلكلا نبا لاق بلاغ

 ابضاغم نابع ىلا جرخو رماع نيبع ةماس ًاقفف مالك منيب عقوف نوبرشي ىَول 5

 ©) 4 نمدن. ة)هالا) 08 تومن. 4) 48 ارقيحتساو. 0 8 موي.

 /) 4 ايليتحاف. )2  4 ملظلاو. )3  4ويتسا:



 كس تنل

 النا

 لق هذه هتياكح ىف ةىالغلا اندازو مويلا «ذنم انسفنا هب للعن اك ام

 قف اول هتيطخلا نأ ىبضلا يي نبا ندع كاس نم تنس ركذ نكي

 ىلع هلّضفت الو كسفن ىلع هَّلضَق ليعج نب بعك لاق ةلاقملا هذه قدزوفلل

 تدجنا مالغ اب مهل لق مت 9 ىسفن ىلع هلضفا هللاو ةئيطأمل لاقف كريغ

 م نايقلا تويب ىلإ فلن ةنيحلاب ىدررفلا ماقأ مك نا جتا لب لاق كمأ

 ناك كقو هيف ام قدزرفلا ىلع هبلق ىفو ديعس دعب ناورم اهيلو املف اهب
 ىنخل ليق ىعو اهلخدي ناك ىنلا لخادملا نع هنياو رحص ىف هاهن ناورم

 جرخأ فسفلاب راوقالاو ىنخلاب حاصفالا نع كينأ لا ديلا تعرف ندع ف

 «كناسل ّنعطقأل ةتالث دعب هاهب كتبصا ىتل هللا تدعاع ّقاذ ةنيدملا نع

 0 ىدررغلا لاقف لاق انهاه كيرد ىب ركب وبا انربخاو

 مت اهكلْهمل تدعو ابك اثالث ىتلخأو ىندكت

 ميت باتكب ىراورم هيلا ثعب لاق راكب نب سابعلا ىتدحخ 5 ىالغلا لاق

 اذاف رانيد ةئابثالث كيلا عفدي نا هيلا نيبتك كقف ىلماع ىلا هلصوت لاقو

 هسبحو طوس ةثام هيرضي نا هلماع ىلا بتكو ىتعتوت ىتح كغ تحصا

 15 لهاو ىليكاهيف هيف ام أرقيو هكتفيف باتكلا ىلا كمعب لاقف ناورم مهن مك

 هذه ىف تلق دق ىلا ناورم هل لاقف ىدزرفلا هيلع ادغ عبصا اًملف ىتيب

 تلق لاق تلق امو قدزرفلا لاقف اهأفآذ انايبا ةليللا

 سلجاأف ىتيهت ام كرات تنك نا اهيساك ةفافسلاو قدزفلل لق

 يدشن تيب واتجتلا كي[ س0 ا
 ه١ ننيكألا دولاب هسا اة روُمألا نم َتْبَتَتِجأ ناو

 : ْ 1 لاقف دارا املا قدزوغلا ىطفف

 ٍسْيَب ل اهبرو ءدابحلا وجرت ةسبح ىتّيطَم نا ورم اي

 قتلا هابح اهب ىلع ىشخي ةبيتخ ةفيعصب ىيوَبَح
 سيملتملا ةفيحص لثم ءادكت نكت ال ىدزرف اي ةفيحصلا فّلأ

 وو هحنعو ىصاعلا نب دكيعس ىلا ىتح يرخو ههجو ىف ةفيكاصلاب ىمر مك

 لك هدل رماف ربخل مربخاف مالسلا عايلع رفعج نب هللا دبعو نيسخلو نسم

 ه)ه ذم. 5) 4 ىثالعلا. ه ىدهدس. 2) ذظظ ناورم. 0 هى ءادغلا.



 ذخاو مأشلا وحن ذخاو رفك بنج نم يثثلاب اهب تفذق

 دنع نب ورع محو سئلتملا ةفيحصب لثملا بضف نيرجلا وحن ةفرط
 لاقف قاوعلا بح سملتملا ىلع

 سوسلا ةيرقلا ىف هلكأب ٌبَحلاو ُهّْلُكآ رهدلا قارعلا بح َتْيَلآ

 نع هيبا نع ىسرافلا ىلع نب دمحم ركب وبا ىورو ؛ءكلهف ىرصب قاو5
 ىصاعلا نب ديعس ىلع ةنيدملا مدق قدزوغلا 0 راكب نبأ نع ه نالغلا

 ديعسو اهلخدف دايز نم هبر#ه سنع نايفس ىلا نب ةيواعملل اهيلاو وهو

 ةئيطخكلا ناكو ىسارك ىلنع سانلاو رينم ىلع سلاج وهو سانلا ىشغي

 ما ديجو ا نع ماثللا ردحو قدنوفلا مدقتف نيرضاخا ليعج نتا بقغكو |

 دق كيعس لاقف الم الو امد بصي مل لجر نم كب ذفناعلا ماقم اذه لاق 0

 بلاغ نب مامع ان لق نسنأ نسف الم الو امد تببصا نكت رل نا كنرجا
 ع ع 1

 اهيف ليقي ىتلا هتديصق هدشناف تاه لاق لعف

 هدو - نمه

 الابح 00 5 املأ مهنم قو محرك اننساف ا ىنسب كبلع

 الوط اًدمع مهتويبل وتب شيرف نم ةيمأ نتج ناف 15

 هلق ذل ىف ىتنح

 اللع ناثكحلا ىف َبطَخلا ام اذا شير نم عجاحجلا رغلا ىرَت

 لافت نيل را نال | ديلا طفوا بلا محض نسب

 الاله هب نوري مهتنأك نديعس ىلا نورظني اًمايق

 لاقف فانم دبع نب ور .مشا مساو مشاه ىنب كيري ورع طعرو هلوق 0
 أ

 الا هللاو ال لاق ادوعف تملق الهف ىدزوف اب ديعس بناج ىلا ناكو ناورم

 ليعج ىب بعك لاقو ناورم اهدقحن كلمل ىبع ابا اب كيلجر ىلع امثاق

 ىف فاك تيار لاق تيار امو ىيعس لاق ةحرابلا اهتيار ىتلا ابورلا هللاو هذه

 ةثيطخل ماو هقيقتأف ىنلوانتي نأ كارا ةرتق نباب انا اذاف ةنيدملا ككس

 كقف تش ام لق هل لاقف قدززفلا ىلا اهزواجتأ ىتح هيلجر نيب ام فشف 5

 ال رعشلا هللاو اذه سديعسل لاق مث ىقب نم ككردي الو ىضم نم تكردا

 4) 4 ىتالعلا .
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 فعضاو فها اخش كتييار ام هللت نتلقف لمقلا عصقي وهو اهلكأب ردك

 ابّيط ٌلخدأ لق لمقلا عصقتو لكأتو زربتت تلق ركنت امو لق القع للقاو

 مالغ اب تلقف ةريلل لها نم مالغ اذاف امئن تنك امنأكو ىنهبنف لق هيف ام
 م «كءاج اذا ربعكملا ىلا كنه ىب ورع نم هيف اذاف هأرفآ نللق معن لق أرقت

 ةفيحصلا ثيقلاف اًيح هنفدآو هيلجرو هيدي عطقأت سّيلتملا عم اذه ىقاتك

 رفاك بنج نم ىنثلاب اهتيقلأو ليقا ثيح كلذف رهنلا ىف
 رقع ىف هلك لعفيل ناك امال قف ايلي كل يس

 ليقي كلذ ىفف اًيح هنفدو هيلجرو هيدي عطقف ربعكملا قاذ لاق ىراد

 10 5 سملتلملا

 نيفثألا كاذن مهتكصت اعنا مينا ىع هادقلا ُعلبُم نم
 - هآك

 سئملتملا هئابح راذح اجانو ايهنم ةفيحصلا قلع ىذلا ىدوأ

 نوقبلا هابتحلا َنِم كيلع ىشخي ل اك ةفيكاصلا فل

 - هك

 سمرع يسارفلا ةرمجام ءانحو 6 تاتو ةتفيكك يلا

2 

 15 سبت ال اهعسنب لّشن اذا. اهمحن ٌرزعت ترمض اذا كك

 دبعلا 3 ةفرطو 7 نضف نب ودع تان نسجل ناك ةبيتق ىبا لاقو

 ةرئاجع امهل رما هنا امههوا نيباتك نيركلاب هلماع ىلا امهل بتكف هاوجاهف

 نع خيشب ا© اذا فِحَدلاب انك اذا ىتح اجرخن امهلتقب هرمأب هيلا بتكو

 هبايث نم لبقلا لوانتيو هذي ىف رب نم لكأيو ثدحي فيرطلا رسي

 90 تيار امو خيشلا لاقف فجا اش مييلك تيار ام :سيلعلا لاقف هعصقيف

 نم ىثم هللو فجأ اودع لتقاو ابّيط لخدأو انيبخ يرخأ ىفق#ح نم
 ةريلأل نم مالغ امهيلع علطو هلوقب سملتملا باتساف هديب هفتح ءلمك

 اهيف اذاف هيلا اهعفدو هتفيكع كفف معن لاق مالغ اي أقتأ سملتملا هل لاقف

 عفدآ ةفرطل لاقف اًيح هنفدأو هيلجرو هيدي عطفا سيلتملا كاتا اذاذ دعب اما

 95 نكي رث الك ةفرط لاقف ىتفيحص ىف ام هللاو اهيفف اهلأرقي كتفيحص هيلا

 لاقو ةريخل رهن ىف هتفيكح سمملتملا فذقف ىلع 0 قرتجل
 هز رك 5) 8 008 ريرج ىب >حسملا لبع وهو . 0 ىدل ليتك.

 2) 8 ىرجل. م



 وع

 و سل هك 85 9 ا
 لما مسا ايل :اكف اهمكَل رجاوهلا 0ص

 سبنت ال «اهعسنب نيشن اذار. ايدخ ا فق ترض ذآ: دجأ

 سكنتم ىكصلا ؛اّكم حاص نا ندر د د يب دبع

 راصقلا ىجاومي تيرس اهتبالصل اهتاك ةبلصلا طيلفلا ةيكضلا ءانجولا

 ةبيالص ىف ةفيطل ةعيتج مسانملا ةرمجامو هتقدم ىو ةنججايم اهتدحاو ة

 ةقانلا سمرعلاو بئاجنلا ةفص 10 ةنجُلا نم فافخألا مظعو

 قطنت سبنتو دكشت ززعتو ةبلصلا ةركصلا قو سمرعلاب تهبش ةبلصلا

 اهتبقثو اهرعََش درجنا ىتح اهيلع ترفاس ىأ اهم رجاوهلا حبطو حيصتو

 باكل يسوم نب تدم لقو. نسكدتي مكاو "ىزييظو وئاط .هاقلاو اهنول
 ةنونعم الو ةموتخح ريغ ةروشنم رهدلا ميدق ىف لوت مل بتكلا نا اوعز 10

 نيركلاب هلمع ىلا دنع ىب ورع هل اهبتك ىتلا هتفيكع سملتملا أرق املف

 ريكب نبب ورع نع ئىشايرلا نع ىورو بتكلا تيمتخ اهيف رس ىلع علطاو
 ىربخا لق وربع نب كامس نع ةيوارلا دمح نع ىدع نب مثيهلا نع
 ىربخا لق اريبك اضيش ةيواعم ىمز ةريبخماب ةئايارو ىشعالا ةيوأر ديبع

 نب ورع ىلع دبعلا نب ةفرطو انا تيمدق لق سملتملا ىثتدح لق ىشعالا 5

 ةرظن هيلا رظنف هيدي نيب هتيشم ىف مّلختب اهئات ابجحم امالغ ناكو كنه ظ

 هيمست برعلا ىناكو كحضي الو مسبتي ال وربع ناكو ضرالا نم ةدعلتقت تداك |

 ةديدش ةبيه هباهث برعلا تناكو ةنس نيسمخو اثالث كلمو ةراجمل طرضم

 قلجتلا باهذدلا ليقي هلو
: 

20 

 ريذتل هنأي مل نمل ىتاو ا لا دل

 ' ويم وكيع كيلا هدرظن نب ةيلع ناضل 3 دمرطا تل سدنتلا لا
 ىلا رن رثو متاخو همن رثو بنك ربعكملا ىلا اباتك انل بتكف الك لق تلق

 اذا ىتح انجرخ نيركجلاو ناسع ىلع هلماع 50 ناكو باتتك هلو باتك 5

 ةعفو زويتس ىراسي ىلع عيش انا اذا فجنلا نم باكرلا ءىذب انطبه

 ه) 4 اهيحلب. ةز هزو 1[ه11ةمن ( 8819و ) 1 351, ى هعلتقي داك. ) طريزغ.

 0) ل فاخا. 0 هذو 11610. 8 ىديا كتطظنه .



 ورح

 هتادالقف بالكلا "ٌسحل وده ىا لدي :نيملاو ةدقثلا ليرألاو تيصلا: اضيا

 هب وجهي رامع ىب وريع دبعل رعشلا اذه ىلكلا نبا لقو ؛كئالقلا سخا

 دنع نب وريع اجحم دق ةقرط ناكو «وريع دبع لت هببسبو ئناسغلا ديبأل
 رجقو نيركلا ىلع هلم ىلا اميل بنك هيلع امدق اًملف دئاصق ةّذعب اضيا

 م اقلطنأ اميل لقو ىدبعلا ثراخل نب ةعيبر نومي اميف امهيلع هلماع ناكو
 ةفرط اب سملتملا لق فجنلا اطبه امل امهنا اوعرف اجرخت امكرئاوج اضبقأف
 هاجم دق انالكو هردغو هدقح تفرع نم كلملاو ىئسلا ثيدح مالغ كنا

 نكي نك هم انبتك ى رطتتلف لهن رضينا دق ىو نا
 ةفرط 53 انسفنا كلهن رث ىرخالا ىكت ناو هيف انيضم ريخم انل وما دق

 10 مالغ ىلا سّملتملا لدعو أت ةفط ىلع سملتملا ضّرحو كلملا متاخ كفي نأ

 لاقف اهأرفف # نيم ىردي الو ةفيكحصلا هاطعاف ئدابع ةريأل ناملغ نم

 نم كلذب ىفتكاو مالغلا نم ةفيحاصلا سملتملا عوتناذ هما سملتملا تلكت

 ايراه يرخ مك ةريخل رهن ىف ةفيحصلا ىقلاو هقحلي ملف ةفرط عبتأو هلوق

 كلذ ىف سملتملا لاقف مأشلا ىلأ

 لدصم طق لك نا ٍرفك بنج نم يثلاب 3

 لوح 1 رايتلا اهب ليجحي اهتيأر امل هاملاب اهل تيضر

 اهفاطغو ضرالا سبّلأ دق رهن رفاك هريغ لقو ةريخلاب مهن ٌرفاك ورمت وبا ّلِق

 ىل كتوانت 3َُئرتْفأل لاغي ىرَجل ونقا هريغ لو طفش ونكأ ولع وسبا لو
 هب ىمرأ نأ باتكلا اذهل ىظفح لوقيف ةفيحصلا طقلاو كلعفب كَتَيِرْجَأل

 0 هباتك أرق نيح ةفرطل لاق لاقي اهيف ناك كقو اضيا سملتملا لقو «ءاملا ىف

 اك نا ةؤط لق ىتفيت ىف ىذلا لثم كتفيحص ىف ىذلا ْنا ْنمّلَعَت

 هبلغ املف ىلع مدقيل الو ىرغيل الو ىلع ئرتجيل نكي ملف كيلع ارتجا
 لاقو مأشلا ىلا سّيلتملا راص

 سفنألا كاذب ه ٍعَقْذصتق أبت ةمهيرحأ ىع هارعشلا ٌغلبم. نم

 »: شسّيلتملا هئابح راذح انو امهنم ةفيحصلا قلَع ىذلا ىتوأ
 - هك

 سمرع مسانملا ةريجم هانجو كوك جنو ةتفيحص ىَقذأ

 «) 8 كي . 5) ل هناوخا. 0 كظ مف.



 لورج نىنبج فرع دق ناكو ميقلا سيئرو شيل كئاق ىلا هب ىهننا ىتنح ظ

 لورج لاقف لازنلا بحت الو لاطبالا ةٌلناقت كنذهع ام لورج اي همل لاقف ظ

 نيجلاف فلطنأ لق مق مراد ىنب نم لجر سأر هاطعاف لطب ال كرخا هركم

 ققنتست ثيح هل لاقو هحرجن هسأ ناك ىنذلا هيلا ديف راسالا نم رش

 نأ ىري لورجو هليبس ىلخ مث اهعيضا ناك ا يعل نع اجلا اياوياعطلا ؟
02 

 يفلت اذكم تبا اب د دابأ 0 سبوت 000 0 0 للا 0

 انوديفا اولاقف لوتقملا ةوخا 0 ةباكصأا نم 0 نس أ, اذاف سأرلا ىلا ل

 موقلاو هابا ربخا هيف عقو امو رشلا لورج ىلار املف هلتق هاف انيخأب الورج
 تا ةرمع تلاقو هنع اولخن لاجرلا لتقي نكي مل هنأو دنبج اوفرعف ربخل 0

 الورج ركذتو اهاخا ىثرن ليتقملا
 لَخْنَجو اًعيرص راجحُأ نيب ىّوت شعم لينق ام اليتق اي الا
 ردك هلك ىف بدلا رك عرش مهي ةريعنلا ليف حسا دقو
 لمؤب سيل موقلا ىف ىهقلا نيبا ىرسلا ةليل ىف ميقلا لولض ىدقيو

 لووج لعف نم ناك اذ ام هلل مرش مادا انيلا ىذان» 5
| 
 ا

 ا ل لا
 نسع متسر نيب هللا دبع ديح وبا ىورو ستلتلا تيدح لا ربخل عجر |

 نب ورمع 4 ىلع دكبعلا نب ةفرطو سملتملا مدق لق تيكسلا نب بيقعي ظ
 لاقف كنه

 سدعلاك سارضألاو فْثألا سنخا اي بتم ريغ دنع نب ورمعل الرق 0

 ٠  اهداوسو اهرغص ىف نيدعلا 57 هبش

 سقلاك َكْيَدْخَ ىلع لاجيلا هام سموم يللا تناو راهتلا لَم

 يرزق رسخأ ند طنب ىلا رينج سل ريب دب تار
 سكئنم مث هجو فّثأ اذ و تُحبق حل ناصناقلا ليقي اًصيرح اوعل

 صينقلاو صناقلا صيئنقلاو دماخل وهو سيوقتلا سيقلاب داراو ةرجافلا ةسموملا

 «) 1188 هدص. هل لاقف. 5)  ئناعت. هه هذ لفعج. 2) د نع.

 0 هل اهثوسو. 7 4 رذح. 9و) لف بك .



 ةنيلسالا هيه هين سوا

 . مل سدس

 لكل

 هموق نم بيصأ نم داسجا ىنعب لّذظي ال محتل ثالثألاب نكل سهيب
 لاقف هليس ىدي ىف هيلجر لخدي لعجو نم لجر همطلف الثم تبعذف
 لاقي ناكو سبلي فيك همّلعي لعجو سبللا اذه سبلت مل نم لجر هل

 لاقف انينج ىنعي ةقرط هب نا

 غ2 ايوب اناء اهتيتء اما اهبل هديع لك شبل
 ىع كلكن ول 5 ىلا رسم دل ا وكلا ردا هم

 لتقلل ضّرعتيل اذع ةراوف وتجي نأ هضعب لاقف ةيناثلا ىلا سعت مث ىلوالا

 ثارثلا اذّبح اي لاقف هنفحتي هواسن لعج هلعا ىنا اًملف ىلخن منع اول
 لهل هلك نب هد اه ف علا هيلع عيتجاف التم تبعذف ةّلذلا الول

 |هريخ كيف ناك ول تلاقف هنم كلذ اهيلع ٌقتشيو هبتاعت هما تلعجن

 اعيج عبج مق الثم تبهذف ترتْخأل تريخ ول لاق كبوق عم تلتقل
 ةريبك ضرالا نم ةدهو ىف ةودجوف هل لاخ هعمو هورنو ىيذلا موقلا ازغو

 لتاقف كلذل ةماعت ىّمس امناو اليوط ابيسج ناكو هيلع هلاخ هعفدف
 ؛كناثب كرداو موقلا لتقو الثم نتبهذف لطب ال هكوخأ هركم لوقي وهو موقلا

 15 ةديبع ىدبا نسع هلثم ىور لاتمالا بانك ىف تيكسلا نب بوقعي لاقو

 هتياورو بيقعيل ظفللاو مالس ىب مساقلا كيبع وبا اضيا ربخل اذه فىورو

 نايبذ نب ةرازف نب 4بارع ىنب نم لجر ومه» سهيب ناك لق تاياورلا متنا
01 2 

 20 اذه لتم لنق نم نوديرت ام اولق تت هلذق 5 ا ناكو فمك

 ىلا مكعم لضوتا قوعد لاقف هدكرتف هيف ريخ الل لجرب مكيلع بسب

 ارلعفف شطعلا ىنلتقو عبسلا ىتلكا ىدحو قيبتكرت .نا مكناف /ىتل
 مضعب لاقف رخل ديحش موي ىف اروزج اورصنف الزنم اولزنف عم لبقاف
 هاو من رس هوس 0590

 05 قلف هلعا فيرط بعشنا نيح مقرافف هوكرت مث هلئقي نا اونعو ركنمل هنا

 «) هل ىرخالا ظرملا . 5) ل هيض. ه) 1188 طمو ه0 06105 كاخا. 2

 برغر 8 بارغ. 0 4 هنمو. / 4 ىمخلا وز ى ثالثآلاب , ها. الفوفف آر اه.



 د م نآك , 2 69 5-5 عمد 125285-

 يلم كذلجو نيحاو اهب نتومو ةتيم ةفاخ اميض ىنلبقت الف

 سين فيسلاب توما نياك يشك ا ام مايبالا رذح نمف

 سبلي .فسيك :هياوكأ ىف. نئيت اطفز يعن م ان مسن

 او سلكيف اوماضي نأ الا زجعلا امو ناتو ار ام الا سانلا امو
 ني ام مايألا 7 فب اهيسأر َحْبَصَأ 00 ف ملأ ةأ

 رخال هيد الا ىلا يراد ام مزرلل ولج داعجا نينجا ىأ ليج نوجلا

 ضرغ هّنكلو ماّيالاا هيف رشوت ال ىتلا لابخلو ةراجحلاك ناسنالا سيلف لوقي

 نوجا فايرلا لقد هابل هاجر اميض لبقي نا هل ىغبني الف ثداوحلل

 ءاعبت ىيعا هنأ لاقيو ةماميلا ىصح

 ند جيفصلاب هيلع ْناَضُي ىَرَقلا تكلفأ ماَيأ اَعَبن ىصع 0

 سكت نينجنملا اهيلع 1 اهعورز : ا نك اهيل 7
 5 هاا ص ام 5» عدا دد

 320-- ه5

 ىف ها سن اند ا

 ١ أو ىلج عنم ىنغنميو ةنج ىثارو نم ريذت نوكي

 يالا ناب ال و اس ورا

 «راوذ نب ةعيبض نب رين ورع وبا
 سرعي ام بتقم انم ن 41 نيدف لقاثت بيبح ىف انع كي ناو

 لجاو» نبا ركب ند وعشلا نحب علا نب بّيبح وهفو فق بيبح دارأ

 سرعي امو سرعي ام هى ىموقل ناذ محرلا اوعطقو انع اولقات نا لوقي

 لق ةديبع ابا ٌناف لثملا هب برض ىذلا سهيب ثيدح قاف ءوزغلا 44 0

 شهيبو. ىريممل .نزيلا ىذ نب فيس هالك ةيلعاللل ىف راتوألا وك كم

 1 فيسو 0 7 ىصضم دقو فردا هميلج بحاص ا تا

 ادهيب 00 نيعمجا مولتقو هنيب 56 ا ىلع اوراغاف ميق هير

 لاقف ةيقبلا اولّلظ اولقو اولكاف ١ اروزج اورتعأ نيعجار 0 5

 ه) ليج: 5) 8 ىباد و 8 2281ج 12 11111076823 4 ل هه 8

 رع. 2) 8 نمز د زعلا .

 بص نوب ب

1 

 ا
 ا



 محب

 انهكني نأب الا ميك اخا 0 لاجر ىسمأ 0

 امهحملا ميقللا ين 05 ع بح ىصي د مو ميرك ضرع أذ ناك نو

2.9: 

 اهنح هن سبي 3 يح قاقرت انوامد لايت رضوا ترحل

 5 اَمَنْيأ تنك ناو مهنم ىنتا الا ىتلخ ةثهب رصن نم يفتن

 ةعيبص نسكن نس

 اًمّنْوملا نقتل « موق سانلا نم نو تلأس نا ىناصن نأد

 امَلَعَيل الا 55 م ا ا عرفت ام موهلا لبق ملل ىذل

 اًيّسيم نينرعلا ىوف مهل تلعج ىنصيقت اودارأ ىلوُخَأ ريغولف
 اا ا وأ نأ لالا نبأ اهنيك نا افيع : ىل لهو

5 820-89 2 7 3 5 6 7 1 59 

 ايلكتأ نا تزريحا امف امينز مكبقعل نوكا نأ ةوجرت تنك دقو

 هللا دبع* نب ميسملا دبع نب رييج وه سملتملا مالس نب كيج لقو

 سئل 35 مئات ام يلعب بسنلا وئام بْرَح نم. 4 نكرم نب نيو
 نب سملقملا ورع ةبيتق نبا لقو هاجع ةفرط ناكو دبعلا نب ةفرط لاخ

 15 ىنب نم مك ةعيبر نب. نعيبص ىو ؛نم جيسلا تبع قا اكو ىلاطح

 ردرج ةيببأ ىعبصالا نع مناح وبا .لأقو ربوج دهماو ركشي ونب هلاوخاو نقود

 « ريرج ..د صيسملا دبع همسا لاقيو ثرامل ىب وريع همسا لاقيو هديز نبا

 ”قرطل ىف مالس نبا هلعجو نيقلفملا نيلقملا ةيلعاإل ءارعش نم سملتلملاو
 ها د د

 ميحلا نب نيصحو لَدنَج نب ةمالس هب نرقو ةيلعاجل ءارعش نم ةعباسلا

 00 رعشا نأ ىلع اوقفتاو ةديبع وبا لاق ةبيتق نبا لقو سلع نب بيبسملاو

 مابكلا نب نيصخو: سلع“ نب بيساو .نمململا ةقالق ةيلماإل ق. نيلقملا

 مالسالا كردا ناّنملا دبع هل لاقي. نبا سيلتملل ناكو ةبيتق نبا لق وبلا
 ه0 »د

 نب ةعيبض كتيناك ةديبع وبا لاقو «هل بقع الو ىوصيمب ئكلعغو ارعاش ناكو

 نيب عقوف ةباكع نب ةبلعت نب لفقُذ ىبل ءافلح سّملتمللا طعر ةعيبر

 9 لقذ ىف بتاعي سملنملا لاقف عوق

 سْمْرِي فوس وا رْيظلا فاعل عيرص ةَينَم نقر ملا نأ رق ملأ

 ) 2088 ىتح. 5) كل وجرأ ثينك. 0 ل هدس. 4) ىل رفزر 8 نفوز.
 © 1188 ديزي.



 امك

 بو نب برح نب نقود نب هللا دبع نب حيسملا دبع نب ريرج دمساو ظ
 ميد بيت نبأ 36 رانا نب ةعر نبا ةعيبص نبا سمخأ ني لج نبا ظ
 نم اهلك ثالث برعلا ْتاعْيَبُص هنع ئوحنلا كلام نب هللا ىبع هب انربخا ظ

 سيق نب ةعيبضو محض ةعيبض لاقيو ءالواه مو ةعيبر ىب ةعيبض ةجبتو |

 الساكرلاو فرشلاو وعلا ناكو لك مْيَجْل نب نجع ننب ةعيبصو ةيلعت نبا ءا

 ل اي را ل افجر كسلا دموع 1 هع يطع ١
 نب نفود نب هللا دبع نبا ريخلا ثراح ثراحلل لاقي ناكو مجاضا ةعيبض |

 تبقلو كلذب بقّنو مجاضا راصف ةوقل هتباصا هثأل كلذب بقأ امّناو برح

 رماع وهو ةزنع ىف تراصف ةعيبض ىنب ىع ةسائرلا تلقتنا مث هتليبق ةدهب

 ثرالا ىب دىحا رادقلا جيف كلذ ىلي ناكذ راون نب ةعيبر نب كسا ىبا 10

 تلقتنا مك ةزنع ىب ركْذَي نب مّلَسأ ىب كينع نب سابص نب لوخلا نبا

 ءووع ومو لَكْفألا هيف اهيلي ناكف سيقلا دبع ىف «تراصف هنع ةسائرلا ظ

 ربل اذه هريغو ةديبع وبا ىورو «هللا هجر ئىناهبصالا هكذ ام عطقنا انه ظ

 نب ديعجحلا ىب وريع وه لكفالا لقو بيبحح ىبا ىع ىيضم ام صن ىلع |
 1-2 71 هود م نآك 35 د 002 ا

 نب دكسأ ىب ةليدج نب ىمعد نب ىصفأ نب ىش نب لودلا نب ةربص 5

 رماع ٍهنم كلذ ىلي ناكف 4 طسق ىب رمنلا ىلا رمالا لقتنا مق ةعيبر

 نايكحضلا ىمس امناو رمدلا ني هللا ب 0 نب دعس نب نايحضلا ظ

 ركشي ىنب ىلا رمالا لقتننا مث مانيب ىضقيف ىحاضلا ىف هب دعفي .راك هنال |

 بيَبَح نب ِمُنَع نب ربُغ نب ثرامل نم كلذ ىلي ناكف لاو نب ركب نبا
 نب ةعيبر هيلي راصف بلغت _ ىنب ىلا رمالا لقتنا مث ركشي نب بعك نبا 6

 منخل نب ورع نب بيبح نب ركب نب: مشج نب يعز نب ثراكلا .نب: ةوم
 ناك ام سوسّبلا ىف هرما نم ناكف بيتك «دنبا هدعب هيلو مث بلغت ىبا

 لاقيو ركشي ىنب هلاوخا ىف سملتملا ناكو 'مهتسائر تيبهذو روما نفلنخاف

 وهو كلملا لأسف هبسن ىلع نوبلغي-اوداك ىتح جيف ثكمو هيف كلو هنأ

 ئركشيلا مأوَتلا نب ثراجبلا هدنع وهو اموي كلملا لأسف باب ةثام ةماميلاب

 ه) 88[2 نور. ة)4 هل. 0 4و. 244 طقاس. ه ه كلذ دعب.



 امم

 ىلع نانب بضغ لاق منملا ىيج نب ىلع ىنتد> لاق ةظح ىنتدح

 5 اهترذعم ليغي ملف دبلا ترض نعاف اهيلع هركنأ رسمأ 23 ةرعاشلا 1

 ىف اهسفنلا تدشن

 قداصلاو ٌبذاكلا اهُمبُجَي ةنيم اهنا اًربص ْلْصق اي
9 226 0 23 3 5-5 

 قلاط «ىفدب نم 3 ىحور هتنخ دنا 0 نظ

 لق ىزورملا سابعلا وبا ىنثتدح لاق نابزوملا نب فلخ ىب دمحم قربخا

 لاقف هيجي «نأب ةرعاشلا لضف بلاطو اتيب لق هلل ىب ىلعل 2لكوتملا لاق

 لضف اب ىزيجا ىلع

 اذالم اهتتع تحيا ملف "اييدينا ستتم ادد

 اًذانر هنافجأ لطْهت واهيلا اًعاض لوي 53

 اذ ام ناكف اًدذَجَو تايف اًقّشع نانف هبتاعف

 رماو رانيد :ىتئاب اهل رماو لضف اب 8 قايحو نتنسحا لقو لقوتملا بوطف
 تايبالا هذه ىف فرعا #بانكلا اذه فّوم 3 تايبالا ىف تّنغف بيرغ

 |رو هلعلو بيرع ىناغا ىف هرا رو هيغ ما ىحللا اذه وها 1ىردا ال اجره

 ©اهنع لش

 ومع
 3 هك ت 327 ِش 5 هع هل

 عبشأ ىلهأ أ قرد 0 نعاظو ممعف 0 ىلا 1

 عفوت مين خيكلا طبر 0 2 ال 2-0

0 

 0 ةبسنو سيتا .انخأ

 د 1 3-هآك < ا

 سملتملا قرزألاو هيبانت ةبابذ 0 ا 5 اذهف

 ه) 50 الر كل" ىلع. 6) 8 اهرذع. ه) 17 ىدسج. 2) © 8008 اموي.

 2 هلك نا. م) 76 و. مز 7 لطهت. 8) 8" هذه "ون ماك دلاقلا

 88 ىفلاب. 2 8 ىلهفصالا. 2 هذ فرعأ . 70) 18 وأ. 7 8 نيب

 ىطسولا. 05) 8 2038 ذص ةصماطق» طقس: هفرطو سهيب ركذو .



 ام

 ارقعج كايانت اَيْقُس نم هللا ىَقَس رفعج ةريرسلا ىف اهانُم نم ايف
 لصف كلقر ديف تلق تبع ماو ملك لامر فيفخ بيبرعل ءانغلا

 ةاضيا كلذ

 رضارلا ”نكوكلك كف ىف تفابتا يقدم فالس
 رضان فّيفأ بيصق قوف ىجللا رثبك فشخ اعريدُي 5

 رقابلا فقرملا ماسكلا لثم مساق نم ير ينك ىلع

 ةريثك راعشاو رابخا اهلو لكوتملا ةرعاش ةبوبحم لولا تايبالا تايور دقو

 فلخ نب دم قربخآ «باتكلا اذه نم رخآ عضوم ىف اهضعب ثركذ دق

 دكيعس ىلا ةرعاشلا لضف تبتك لاق «ئدورورملا لضفلا وبا 4 ىنربخا لاق

 كيج ىبا 10

 سايب اَعمُط امهيف فلاف ىحورو ندب ىف كاوق َتْشَنَب
 1 : 2 ىف دكيعس اهباجاف

 سآ لك سفرا نابلا ضقبا“ ىف سابلا د علا .اينافك

 ديعس دنع تنك لاق قارولا رودملا لأ ىبا ىقدح لاق ىمع ىنتح>ح

 هغلب كقو بعشتي ةرعاشلا لصف نيبو دنيك ام [دنبا نك ناو ابا : 50

 هل فيدص ىلع لبقف كلذب بّتكملو ىّدصملا نيب وهو /منانب ىلا اهليم
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 توص
 باقرلا 0 كياش (رض ملين نم ل 10

 ىابسيح قءاذجح زر اها 0

 رتعملا نبا نع ىطسولاب ليقت فيفخ بيرغل ءانغلاو «ةرعاشلا لضفل رعشلا

 8 ةرعاشلا لضف رابخا
 تادّلوم نم اهما تنذاكو * ةرصبلا تادّلرم نم ةدِلوم ةيراج لضف تناك

 نأ دعب اهعابو سيقلا دبع نم لجر راد ىف تأشنو تحلو اهب «ةماميلا 5
 اهعب ىذلا ّنأ معرت 4 تناكو لكوتملا لا تيدعأو تيرثنشاف اهجرخو اهبذا

 ناو 4 اهب افرتعم اهجوخو اهبذأت هنم اهتدلوف اهما ّىطو هابا ناو اهوخا

 نأ دعب فرعث نكت لو اهدحاجو اهعيب ىلع اومطاوت اهما ريغ نم هينب
 ةبيدا 7 ماوقلاو مسللو هجولا ةنسح تناكو ةيدبعلا لضفب الآ تفاتعأ

 اهنامر ءاسن ىف نكي مو رعشلا لوق ىف ةعوبطم ةهيدبلا ةخعيرس خدكجصف 0

 نب دجأ ىنثتدح لق نابزرملا نب فلخ نب دمح ىنيبخا ءاهنم رعشا
 هل لاقي خركلاب نيساكنلا نم لجرل ةرعاشلا لضف تسناك لاق رهاط كا

 امادعاو ىجخرلا جرفلا نب رمع وخا جرفلا نب دمحم اهارتشف يونس
 فلذد وبا اهيلع ىقلأ ءارعشلا و اهيتأيو لاجرلل سلجن تيناكف لكوتملا ىلا

 يس نذ مساجلا

 ه) ل صلي. 5) 8رمأ. 28 تسد 41" باسح . 2 8 هدصع هذص

 126 ةلمد6. /) 6 2038 ىنب. 9) 17 مسللو ماوقلاو . 7) 13 اهيثأنو . )8  47 نم.



 أنو

 ةلاقلا نم 8 ملعت ام عم هب تضع كتكلو « باب غلبنأ نا لبق هدشندت

 © اطوس ىيرشع برضف مب رمأ ّث ٠ كيف

 تومص
 موالملا كينتج اًيمح اًقنأو اًمراصو ىكذلا بلقلا عَمْجت ىتم

 5 نب 0 ءانغلاو «ةقارب ىبا ليقو قارب نب وربعل رعشلا «ليوطلا نم هضورع

 نع ىطسولا ىرج ىف فلطم لوا ليقث عيذب نب ورع نب قاحسا
 « ئماشهلا

3 

 0 قارب نب ورمع رابخأ

 لاق تيب 1“ نب نع قركسلا ءانن لق شفخالا ناميلس نب .ىلع قربخأا

 10 ناد نم لجر راغا الق 7” لسنا نع قارعالا نبا نع بلعت و انربخاو

 وربع 6 ىقاف اهب بهذف ليخو + قارب ىب ورعل لبا ىلع ميرح هل لاقي

 هليخو هلبا ىلع راغأ اميرح نأ اهربخاف اهروزيو اهيلا 5306 ناك ةأرما

 تافلتل ضرعت ال كحبو ةأملا هل تلاقف هيلع ةراغلا كيري هّناو اهب بهذف

 هاذ هل ءىت لك قاتساف هيلع راغاو اهفلاخن لاق كيلع هفاخا ىتاف ميرح

 15 أو لععفا ال لاقف هنم هذخا ام هيلع يب نا هيلا بلطي كلذ دعب ميرح

 مهاردلا عاطتسي ال نا دقتلا ىلع هنود تمحتاسو اَقْل )دب تقف

 ملاسملا روثتدلا م اذا ٌليلق مهموت كيلاعصلا نأ يدلعت رفا

 مكاوج ماه طارفألا نم حاصو ةموحأ ترهق ىجنأ ليللا اذا

 مزاسح ةياوسقلا رسم 0 ىف هتابلاغ ىركلا باحتاب #7 لامو

 «) ه0 هباب ىلا. 5) 4 ديلعت. ه) 7" هس. 2 02 2384 ص ةسهألو» طقست

 ىاديهلا و 2 هد سقم : مجتملا بانك ىف ىركسلا ديبع وبا هبسن اذكه كامثلا

 «ملعا هللاو فالخ هيف هلنع سيلو هل. © هل ىنتتدح. /م) ىذ نبا.

 9) هل قربخاو . . 7) 4 لضفم . © 0 ةقارب. ٠ 24و. 2 ىاهب. هس ىلاقو.



 نوع

| : 
 هلوق سيقلا ورمأ دىشنان اهيلا امكاكتذ كنم -- انا هيبحاصل امهنم

 500 بْندَج مأ ىلع ى ارم يلح

 هدو 2ع ده فس د

 ربغ 4 0 نم 00 1 زخيقلع اهدشناف « ٠ بعتم أ فور

 هلوق ىلا ىهتنا ىحخ بهذم: ا

 بلخأم 6 جنات كثيغك 2 هنانع نم اناث نير

 هتكرحو كسرف ترج كّنال لق 6فيكو لاق كنم رعشا ةمقلع هل تلاقف

 هنانع نم ايناث هكردا قت كيصلا اذه ءاج هّناو كطوسب هتبرضو كقاسب

 اهجوزتف اهقلطف و هتيوع كتكلو تلق امك سيل م لقو سيقلا ورم بضغف
 0 امد لق ىمع ىقربخا «لحفلا ةيقلع بقل اذهبو كلذ دعب ةمقلع 0

 .:لاو ىميمتلا 0 ةيقلع مكاحت لاق طيقل ىع ىرعلا امد لق ظ

 0 اذخ 00 ار ىلا متالا ىب ورمعو ليخالاو ىدعسلا ردب نبا

 اعين كرت الو 1 م ال مكاذك /: كوعش ناف نافربز اب تننأ اما لاقف

 املكف رصبلا ىف ًالألتي ةربح نيبك 4 كرعش نا ورع اي تمنا اًماو هب عفتنيف |

 مالسالا كردت مثو ةيلعاخل ىع ترصق كتذ لبخ اي ثنا امو صقت هتدعا 5

 «ءىش اهنم رطقي سيلف اهو مكحأ دق ةدازيك كرعش ناف ةيقلع اب نتمنا امو
 نبا سابعلا نع" ع .ىتدخ لاق ني درت نما نسل نب نابع ةيحا

 7 ناكو راصنالا كر لجر باب ىلع ةانيزم نم لجر ره لاق هبا 0 ماش

 لتعم ف سقنت هباب ىناح املف هنأرماب عتب

 مموصم  موكيملا كتاب دا اهليحل ملا نعم :كقيوتسا اني تسلع ام لغوو

 امو لثمتملا هل لاقف هيلع كدعتساف ” رمع ىلا هعفف لجرلا هب فّلعتف لاق

 م” مل كل ام و دنع هللا ىضر ريع م هل لاقف رعش تسبب ثحشنا نا ه ىف لع

 ) © هلوق ىلا ىهتنا . )3  هم فق 081 ٍجوْعَأر 87 بهلم , 06 بتم .

 ) ىل هدت. طنز 1" اهكشناو. 24 © بلختملا جارلا رمك. )8 تَيَكَف.

 /) 02 لاقف. م) 8 هيتيوع. 7) 4 ىمس. 2 هلظ كيعشف. ) 1" هده

 7غ 8 ناك. »0 ذص ىل ه10د6: .4806 فلعف. ) 4 8008 هيلع هللا ناوضر.

 5) كل ددص, مرذص 816 هلمص6. 9و) ةكلظ هدصء (طقق. 7) 1 نأ.



 مند

 ةانم ديز ىتيعب رماو تةقفف ءاروعلا « هنيعب رمأت ةانم ديزل فعضتو ىنميلا

  قربخاو ٠ ىمعا وهو ةانم دكيز جرخو 5 هلاك روعا وهو ركب يرخن اتتقفف

 لاقيو ةديبع نا نع راح نا ىع كيرد ىب نسما نب ديح كلذب

 ىرما ةأرمأ ىلع فلخ هنأل كلذب ىّمس لحفلا ةيقلع ةدبع نب ةيقلعل

 م هسرف ةفص ىف هنم رعشا هّنأِب سيقلا ىرما ىلع هل نكح امل .سيقلا

 قدزرفلا ملاقو كلذب هيهست برعلا تلاز امو اهيلع هفلخن اهقلطف ءبصغف
 لحتسي همالك كيليلا للح هل تناك كلا هسا رجلا

 ىأ نع راوسلا وبا ىثدح لاق ورمع نب رضنلا ىنثكح لاق ىمع قربخأ

 برعلا' تتناك لاق ةيواولا نامح نع  ئسيع نب ناكشا نم هللا يسع

 !0 ناك اهنم هودر امو الوبقم ناك اهنم هولبق اذ شيرق ىلع اهراعش' ضرعت

 اهيف لوقي ىتلا هتديصق ثلدشناف ةدبع ىب ةيقلع يلع مدقف ادودرم

 1 هيلا داع رت ةرهدلا طمس اذه موتكم تعدوتسأ امو تملع ام له

  مدشناف لبقُلا ماعلا

 بيشم ناح رضع 8# بابشلا َصْيعَب بورط ناسحلا ىف ٌبلق كب اعط
 15 نورا ىنتدح لاق ىلع ىب نسل ىربخا ءقةرهدلا اطمس ناتاع ةاولاقف

 ٍلوقي ىبا ثعمس لاق قاحسا نب داّمح نع كلملا دبع نب دّمح نبا

 هتقلت اذا ٍاَجْعلا ليق نم ميئارجلا هنقلت ام اذا اوت هلوق ةمرلا وذ قوس

 ام اذا وفّطت 7 هلوق ىف ةدبع نب ةمقلع نم ياجحلا هقرسو اقط ليفاقعلا

 طيقل نع ىرعلا آس لاق ىاركلا آند لاق ىّمع ىقربخا ءليقاقعلا

 90 ىنثدح لاق ةَبش نب ريع م ىنثدح لاق زيزعلا دبع ىب دجا ه انربخاو

 نيح اهجوزت و ءىط نم ةأرما سيقلا ىرمأ تح تناك لاق ةديبع وبا

 كحاو لك لاقف 5ئميمتلا ةدبع ىبا لحفلا ةيقلع ” هب لونف يف رواج

 0) 24. ىنميلا ركب نيعب كلملا. 5) 8 ريعا هلاحبر 240. هلاح ىلعر

 ل هرسء روع. ه) 8ظاخا. م ايل. ه)ذص 8 ةلمسو. مل 821 لاق.

 و) لظ هذع. )4 بهذلا. 2 © جيلعز 486 ماعلا ىف. 8) 8 بابش.

 7 7 لاقف. 7 8 ابع نب الع لوق نم. 7 48 ىنتدح. 0) 48 قرببخاو ؛

 م) ك8 آس. 9) © 8838 بدنج ما اهل لاقي. 7) ى يلع مدقف. ه) 4 طقه
 لكجفلا طوو.



 انكر

 لوالا ىف اهدحا نانحن هيف هلو ميرس ىبال ءانغلاو ةدبع نب ةمقلعل رعشلا

 رخالاو قاحا نع رصنبلا ىرج ىف رصنخلاب «لوا ليقث فيفخ ىفاثلاو |
 ورمع ركذو تايبالا نم سداسلاو 0 ى رصنبلا قرح ىف رصتخاب. لمر

 ليقث فيفخ كلامل ة ةيلاوتملا لوألا «تايبالا ةعبرالا ىف نأ ةناب ىبا

 نأ شبح ركذو ضيرغلا ىلا 4ّيماشهلا هبسن لوا ليقت «اهيفو ىطسولاب 5
 فيفخ سداسلاو سماخل ىف نأ شبح ركذو رصنبلاب ليقت ىاث ضبوغلا نحن

 « « جيرس نبال * رصنبلاب لمر
 ةكبستو ةمقلع رابخأ

 كلام نب ةعيبر نب /ديبع نب سيق نب ةرشان نب نابنلا نب ةَدَبَع نب ةمقلع وع
 رضم نب سايلا نب ةخاط نب نأ نب رم نب * ميم نب ةانم نب ديز نبا 9

 علل ل انوار لداو نب رخبو وج كفوو مين ني الادم فقر :ناكو رارك نبا
 ركب 1 /اعبمط اهاش ادوسح ةانم ديز ناكو كولما ضعب ىلع دحاأو

 ةدئافب كلملا نم ىظح نا ةانم :ديز فاخن ايعاد اركنم اتيبخ لثاو نبأ

 بقهأت ىكلو كرفس بايتب كلملا َقَلَت ال ركب اي هل لاقف هظح اهعم ّلقي

 ىلا ةانم كيز هقبسو كلذ ركب لعفف 7 خنيز ىسحا ىف هيلا 2 لخداو هثاقلل 5

 نهل 0 ىكصتلاو ءاسنلا «ةلزاغمب لوغشم كلذ لاقف ركب نع هلأسف كلملا

 ىمنو هنع كسماو كلذ هظاغف كلملا تنبل م ضرعتلاب هسفن ثّدح دقو

 ديز نيبو هنيب راد امب هبخاف كلملا و ىلا لخدذ لثاو نب ركب ىلا ربخأ

 دغ نم ناك املف هلبق ارذع هيف هلق ”امع هيلا رذتعاو هنع هقّكصو ةانم

 لاقف كب لعفا نا بحت ام ةانم كيزل كلملا لاقف ةكلملا دنع * اعينجا 0

 دق ىنبيلا نيعلا روعا ركب ناكو هيلثم ىئ تلعف الآ اعيش ركبب لعفن ال
 ىلع ءكلملا لبقاف روعا هنا هآر نم ملعي ال ناكف اهب بهذف هم اهباصا

 ىنيع ًاقفت /لاق ركب اب ككب لعفا نأ بحت ام هل لاقف لثاو نب ركب

 ه4) 4ك وهدص. 5) 80 ةيلاوتم. 0) 40 دنمو. 2) 80 1, 80218 ىمشاهلا .

 © 1" هد. مث © هللا بع. م) 02 هدض.ز 1" هدض. رازت نب. 7) 4 اناعط.

 102244 نب. ) 4 بحذاو. 2 © ةميحم. 0086© كاذ. ) 0217 ةلرانمب.

 0) 4 ضرعتلاو . رب) 8 هرم., © ىدصتلاب . 97) © ىلع. 7) 02 امر هل امم .

 مز اص 6 ة1هم6. 2 2 لاقف .



 انك

 ل ل

 اذه هدعب وفصي ال شيعلا او َّ لاقف اركب داا ىتوي خنيذا نب ةورع

 ءاعساو رجحت دقل ةدللاو هفنا مغر ىلع هيف نك ىذلا هللاو شيعلا

 م اجريغو ملا نباو وربع نع ىطسولاب ليقث ىاث تايبالا هذه ىف ميرس نبال

 نيكسم ىلاو ٠ نورمل بحاص ىلاو بنئاكلا دابع ىبإ ىلا بسني لمر اهيفو

 ىوريبلا لاق لاق ديزي نب قبح نع شفخالا 2انتدح «ةقدص ىبا

 رعشلا اذه تدشنأ ةمالسلا هيلع نيسكا تدب ةتيكس نأ تكدخ
 اولق انب رمي ناك ىذلا ىادحدلا دوسالا وه سيلا اذه ركب نم تلاقف

 1٠0 ىنربخأاو « تيؤلاو رح ىنح هدعب ءىت لك باسط دقل نالاقف معذ

 رهسبؤلا اس لاق ىقشمىلا ديعس نب لجأ ءآس لاق فافذل ىلع نب نسل

 ةظنيذا ىب ةوعا فقينع ىأ نبا ىقل لق ىمع ىنثتدح لاق راكب ىبا

 هلوق هلءةناف

 نيبسطو ىَوَق ركب نودو اركي توحد ماذا يركب ل

 16 ىلا غلب ىتح ىرسي كملا مهو ىمه ىوس هدشنا رق اهنم غرف ىتح

 شيعلا لك فيتع نا نبا هل لافف ركب دعب م ممْلصي شيعلا ىاو هلق
 هسلج# نع ماقو هلوق نم ةورع بضغف 7 كتيولاو وبخل ىح هدعب مالصي هللاو

 © نيرجاهتم اتاف ادبا هملكي الا فلحو

 توص

 زو: مورصم نجلا كنت ذا اهلْبح م موتكم تصعدوتسأ امم تملع ام له

 مكشم ِنيَبلا مي ةبحألا وا هَنِبع ضقي ل ىكب ريبك له مأ
 0 ا ل

 مومشم فلا ىف اهبايظت ّن 0 اهب ريبعلا حضن ةجرنأ نلمك

 مكرم وقو ىطاعتملا طسابلل اهقرافم ىف كسم ةراق ناك

 مهثلم ناتكلا اَبسب مكفم فرق ىلع بط مهقسسولا 3 4
 دس 6 5.

 26 مهطرخ ءابْهَص مِهْمْرُصَت موقسلاو :جِرَف رقرم يف بسلا ُنِهْشَأ دق

 ه) 50 اكوستا "مكر اذر 2188 مصأ . ة)ر ص 8 31026. 0 هه فذغ. 1127, 4

 مل لوزملا 8 روزمل (48 بجاح)ز (8 دابع ىبا)١٠ 2) كل لاق. 4 هد ىنتندح.
 /) 4 نأ. 2) 8وفصي. ) 4 تيزلاب. 2 4 ىدصر 8 منر.



 شبحو ىماشهلا نع ىطسولاب ليقت ىناث لالدلل نيتيبلا ىيذه ىف
 نع ضل لن دك ا اينما بنك

 جوي 2 اًئعاط ازأج رتمأو هناكبب اًيسار اًميقم ّنقأ
 طبتغي لهو هنايبب هناسل ىنكو هملع هتداهش تمّدقت فيك ه هيلا رظنأ

 «دهعلاب ناك ّىجيعلاو ءلطب ال كرخا ِهَرْكَم نكنو هب ىضري ةال ماقب لفاع ه

 ءايناع اهل لاقف ىَّتم نم ةرفان اهل ضرعتت نيح باوصلاب ىلواو امهنم ىفوا
 ا

 رفس مشهنأو وكلا ميق ريتا نيام لع حج

 رفنلا ءاننيب نفي ىتح ها

 لوا ىف عماج ىبا رابخا ىف هتبسن سنملدقت دق ءانغ نيتيبلا نيذع 31

 /ىتدح لق راكب نبا ريبولا امد لاق ءالعلا كيا نب ىمولل ىقربخأ « باتكلا

 نذا ةكم محق اذا ناورم ىب كلملا دبع ناك لاق ئهللا ىسوم نب رفعج |

 انبذكا لقو ٍهنم دحأل ننأي م يورخل دارا اذاف هيلع مالسلا ىف نييشرقلل |

 ليقي ثيح اريثك ىنعي ئحلملا ليق اذا ظ

 عيرأ جيص ىينلا بعش عهعتصو ىتم ىلع جيجل ءهاوهأ قرفت 15|

 دمحم اند لق شفخالا ناميلس ىب ىلع و انربخا ءذعبرالا تايبالا ركذو

 كثمدق لق نينغملا دحا ناكو ةماص كلاخ نع ئريبزلا آس لق ديزي ىبا

 ىلع وهو هب كيعان سلج ىف وهو هيلا تلخدف كيزي نب كيلولا ىلع

 ىتح نونغي اولعجن لماك وباو ةشئاع نباو كلامو كبعم هيدي نيبو ريرس

 هتينغف "ىلا ةبينلا تنغلب وم

 ظ
| 
| 

 توص

 رقف سيق الا مجنلا * راغو ىرسَي هرملأ مهو ىَمَه ىَرَس

 اير فيك جل شعت مجد لك ةرجملا ىف ٌبقارأ
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 هادع دقل تيبلا اذ< لئاق ىنعي كيلع عسو الو هللا كبح ال بعذأ

 هنظ ىسحل ةورع ىنعي كيحاصل هللا رفغي نأ وجرأل ّلاو هروط ىبار.عالا

 تنك ام هللاو ال لقف ماعطلا هيلع ة يضرعف لاق اهل رذعلا هبلطو اهب

 «فرصناو ليللا ىلا اماعط تابيالا هذهب ءلفآل
 5 ءانغلا نم ربخل اذه ىف ام ركذ

 لمر فيفخ تايبالا نم عباولاو لوالا تيبلا ىف ىف ةورعل هيف روكذملا رعشلا ىف

 ديلا ١ لوكخدم نم. هتنا "لبو جحجاسم نبا ىلا ىلا ىتبا يشن يضل

 ذبرهلا ىبال ليقت فيفخ ةنيذا نبا رعش نم ثلاثلا تيبلا ىفو امهيفو

 تيبلاو
 15” ايلقأل اههارف تضم نان ارضك ذيل نشل شنو 0 ا

 ىلا نس نع اس لف زاكي ىج نيقلا انن لف كلش نبا 01 0
 بئثاسلا ىنأل تلق لق ةديبع 2# نا نب هللا دبع أن لق ٌىلمومل ركب

 لوقي ثيح ةنيذأ نب ةوع ىنسحا ام ىموزخملا

3226© 

 و 0 مم ملص 06 5 ةماقإ راد ريغب تسيروابجعتم

 ته ميلشن يح ١ ٍ فعل رف ب

 6 ميطخل تانكاش يش ابعوت نرسحا نينو نيناكو

 وم / لاو ورمع ىع رصنبلاب ليقف قاث جيرس نبال ةثالثلا هتايبالا هذه ىف

 هذهب نهتفص ىف لطخاو رجا هنكلو لمجا الو ىسحا ام هللاو ال لاقف

 لوقي ثيح ريثك لق اذكفا نهليحر ىلع مدني ال مث : ةفصلا

 عيرأ حبص ىونلا بْعَش معّدصو ىنم ىلع جيجل ءاوها ىرشت
 3 مل

 25 عرضت و نطب كلاس نم رخو ةلضت نطب كلاس منم ناقيرف

 ه) ©2038 اذه. )© عمث. ه © طلخال. 28 هس. ه) ىلا
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 نلاق معن لاق ةنيذا ىبا 00 6:2ل' تملاقف هرآد ءانغب وهو ةنيذأ 0 |

 لوقت ىذلا ثننأو خاص ورمأ كنأ 0-5 لوقب ىذلا نأ

 كرست 5 موقلا 2 تدع ىدبك 3 ٌبحلا راوأ تلج . اذا |

 2 ا
 دقني ءاشحألا ع + نيف يفاظ هامل كيبسب ثدبب ىنبَف

 ع ىنتتر> لاق راكب نب ريسبؤلا 5 لاق ءالعلا لأ نبا درعا 69 |5١

 ىرببؤلا نع تايزلا نب نوراه نع عيكو هب انربخاو هللا دبع نب ةورع نع
 نع ىريبزلا نع هيبا نع دامح هركذو هللا دبع نب ةورع نع دمع نع
 دشنب ةهعيدف فيقعلاب ىنا راد 8 لان ةخنيذأ نب ةورع ناك لاق اذه ورع

 00 07 يلم كتاوف تمعر ىتلا 0
215 - 

 اهّلقَأل اهغا ؛ تحت 0 اياد ىحناوج نيب تيببو

 اهّلظأل اَذا تييحت دقو هاري اهقوف كبح ناك ول اهزعلو

 اهّلَسف ءريمصلا ىلا ناوفلا َعَقَش ةولَس سواسو اهل تدجو اذاو |
 ايلا بيقنأف م ةقفابلب اهَتاصف ميعنلا ارتكاب هاضيني 34

 اهلذ 0 اهعوعَم اوجرأ ةجاح ىل اًملسم كاضرع ايل
 اهلفو انت افك ناك ام ىبحاصل ثلقف اهتيحت ْتَعَتَم

 الع تنحف يفيق ليلا ع ٌروذعم اهلعل ىلاقف اندف
 لقي أ تلكف هل ىل انا. يمورعتملا بنكاسلا وديا. للقق ظ

 كنا ىنغلب ةنيذا نب ةورعل تايبا معن لاقف خجاح كل تدب له بيحرتلا 0

 ىتلا نأ #هلوق ريقلا ىفخمل لقو ةلاقف تاببا ُذلْياو هل تلقف هنم اهتعمس

 ايلعز تلقا دلك دا في انف اها هول ايدل يع |
 ليقي ىذلا ال ةبابصلا قداصلا دهعلا مئادلا هللاو اذه هللاو نسحا :لاق |

 بأ عصا ىف قفاف ىف ٌةبْعر كنوعتمي كلقأ ناك نأ
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 تفقو « لاق ىفوعلا ديح نب ثرلخل نع ىنيدملا بويا وبا اسس لاق عيكو

 ىف ةنينا نب ةورع ىلع مالسلا 5 امهيلع ىلع نب نيسمخل تنب ةنيكس

 ةءورم كل يأ معرت ىذلا ه تنا رماع ابا اب تلاقف اهيراوج اهعمو اهبكوم

 لوقت ىنخلا «نشاثا تسلق معن لق ئفن 24 كّناو ةفع ءارو نم كلرغ ناو

 5 تودص

 رتتسأف تسلا بح ىدنع تنك دق هب ثحبف ىدجو اهقئثقبأو ندلاق

 0 نع ىقلأ امو كاره ىطغ اهل تبا زول نع رصبت تسلا
 500 ميلس ل جرخ اذه ناك نا رئارح نع تلق ىلب اهل لق

 يزم ىاحسال امهيفو *رصنبلاب لمر ةيولعل نيتيبلا نيذه ىف 2ميعحص بلق

 10 ةناب نب ورو ىماشهلا نع مرصنبلاب لوا ليقت قراخمل امهيفو ىطسولاب

 نب ديح نب لع ركذو ؛ئنيطقيلا كبعمل لوالا ليقثلا نأ شْبَح ركذو
 تنك لاق ليعمسا نب نودج .ىب هللا قبح ابا هلاخ نا .ىماسيلا رصن

 ريغص ّئص وهو زتعم ا رضحل رصتنملا هيدي نيبو لكوتملا ىحي نيب اسلاج

 ةّكع لكوتملا هيلا رظنف هلعفل ركنملك هقمري رصتنملاو بعللا ىف م طرفاف بعلف
 5 0 يح اي لاقف رصتنملا ىلا ىغتلا رق 8تاعفد

 وصقنملا ناكو لق :ضرعم بلظقم وهو هلبق ارذع رصتنملا هيلا رذتعاف لاق

 لخدو اموي هيلا نلخد دقلو هيلع انعطو زتعملل اضغب هللا فلخ شا

 م ىلهملا عمو هيلا ةفالخل ءاضفاو لكوتملا لتق دعب ىلهملا كلاخ وبا ة هيلا

 نا لقر اقدح بولا ردكم ىف ىلا ر لتفادم ايلا عرف

 : كلذ هبشا امو رهوجو لقتم ىو هيلعو زتاعملا ىارو اهسبلف

 ريوج تيبي

 ةلجالَجو يمك اًحاشو هيلع بْعَل قدزرفلاو ىحالس ثسبل
 نب هللا دبع ىنثدح لاق دّمحن نب نورا ىنثدح لاق عيكو قربخا
 95 ةأرما توم لاق ةملس نا نب زيزعلا دبع ىنثدح لاق 7 ىريبزلا بيعش

 «) ه الق. 5) 4 هيلع. ه  تنآأ. ' 42 ل 2038 نم. ه) ل تنآوأ.
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 بنذ اذ انكنع ىسمأل اَذا بح5ك مينب بكذلا ملعي ول

 برض نم ةعيض كنع نب ال نوسح ليش 5 هليوم

 نب ليعمماو ىّلهملا رصن نب بيبحو ىرجوخل زيزعلا .دبع نب دا قربخا

 نب نيج اسف وبا 6 ىنتدح للق البش ىب: رم اسس اولاق ئعيشلا سنوي

 هل لاقف ةنيذا نب ةورعب ىنغملا ةشئاع نبا رم لاق هباككأ ضعب نع ىبح ه

 لاقف سلجنف سلجأ هل لاقف اهيف ىّنغا اجره اتايبا ىل لف

 تودص

0 

 انِيبأ 6 اهلوقت نم انين نعفجا ينباع

 اي رس ايل باو نخل تيلاق لدقو

 ا نيا اننا تاط ىعف يلاعت 10

 انيع الف نيغلاو ةيلنيللا حبلا باك
 هم اه - هع

 انيناهتي تاعرسسم اهيلا َنْلَبْقََ

 انيولا نو رش تكد ةاهم لدم: ىلا

 اتينمك ام اننكف نفان نيتبش

 هلوق عمس ايل كحض مث اهاور ةشئاع ابا نأ تقدحن ناسغ وبا لاق 15

 ان دن ام انكف :نفسنب نين

 ةبش ىب رمع لاق «كركذ ربداو ءكذخن لبقا امل كنينمت رماع ابا اب لاق مث

 ىب رمع دنع ةنيذأ نبا ركُذ 4 لاق-ىنّيسحلا دامح ىنثدحت ناسغ وبا لاق

 لوقي ىذلا هنا ىلع رماع وبا لجرلا معن لاقف زيزعلا دبع

 انيقالت هز اهل بارنأل تاق كلفو 57

 كلملا دبع نب ديحن نب نوراغ ىنثدح لاق عيكو ربخل اذهب قربخاو

 نع ميعارسبا نب قاحسا نع ىهج نب دمح نع ريبزلا نع « تايؤلا
 «هلبق ىنلا لثم ربخل ميركذ مث ةنيذا ىباب ةشئاع نبا وم لاق ساطسف

 نب ريبولا آس الق ءالعلا ىأ نبا ىموخلاو ىلهملا رصن نب بيبح ىفربخا
 هب انيبخاو ىقحاسملا ديعس ىب رابخل دبع ةيواعم وبا ىنثدح لاق راكب وو

 ا «) ىل آس. 5) © اهلوعم. 0 2188 كرخن. .2) ه لاقق ىشخل. 0 8 هدم.
 | م ةركذو. م 4 لاق.
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 مث افهصنم ىضمو هقلحا بكرف هناقو نم يرخن ماشع هنع لفغو كفر

 انبذكت نأ تدرا هل لق ليسولل لاقو ةرئاجك دعبنأت هربخ فرعف ماش ه«دقتفا

 هغلبأت هيلع ىّتغتي هام ىلع لون دقو هقحلف لوسلا ىضف كسفن ىّكصتو

 ىبيحك لق كبّذكو ه ىبر ىنقتص دق هل لق لاقف ةرئاخل هيلا عفدو هتلاسر

 ةاس لاق عيكو انربخا ءاهادحا ىف انا تنكف نيتضيرف هل ضوفو ةورع ىبا

 ىقدح لاق راكب نب ريبزلا ىنثتدح لاق كلملا نبع نب كيت نب نوراه

 نب ماشه ىلا ةنيذا نبا يرخ لاق بيبح ىب سنا ىنثدح لاق ةيزغ وبا

 نعي هتلشم منيا ناكر هيله وكلك :ديحلا ليف ص 2
 هل اوبستنا ماشه ىلع اولخد املف هيلع بوفولا ىف هل نذا ميح ةنس ماشه

 10 لاقف ةنيذا نبا كب ءاج ام لاقف هيلع اومّلسو

 كاس د ندي امعمم :اتسياحلا تيم كلا

 رئاغلا 2 0 3 اا رابسش» ىذا نان

 08 ذأ سانا 0 اهنا دربك

 | 0 نت يح كعضو ماشه هل لاقف
 15 ى نشأ فويس قزر وه ىذلا ن ىقاخ نم فارسالا امو تسملع دكقل ْ 2 و

 يي ا هبلطت ىنيَتَعيف هل ىعسأ

 3 ءاهتقّذص ىتكلو * نينموملا ريما اب ىسفن نيبذكا ام ةنيذا ىبا هل لاقف

 ا هل ومهأ املف خنيدلا ىلا هتلحار بكوف هدنع ىم 0 جرخ مث كاذ نم اذعو

 ظ هل كعيرقت ىم بصضغ اولاقف ةخنينذا نبا نبا © لاقف هدقف موتا ماشه

 0 0 اشه هيلا ثعبف ةنيدملا ىلا اعجار دم نيننولا ريما 5 ١

 ظ قا نبأ خف 30 ةنيذا نب ةووع ناك لاق هللا ديبع نب ةورع نع ىف

 | ىلا رظنو ةنيذا نباو دعم انو ىشمي و اممي ىبأ جرخو فيقعلاب ةورع رصق

 ةرجاح مكان بعكو ةلمهم كو بعك هل لاقي عار ىّدي ىف هل تيناك منغ

 5 لوقيو 8 هبرضي وهو هلوح وزني ةنيذا نبا 1 لعجن

 هر © هللا. 5) ظودس م. 1121. 28 م طم هرصبتط له ه) 8 هس 2 د

 جرخو. ©) كل 2008 خلو 8 هدم. نيأ . 7/) 4ك نع. و) لل هدص. 7) كل تناك هل.

 2 هو. /) ل هبرضيو.
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 ثصلخ دقو بشكل ثيارف ةبعكلا تقرتحا موي ةكم ىبا عم كسمدق لآق

 نوسا نق. نكولا: تسيارو فديرملا نم .« ةدرجتم ةيعكلا كتيأرو رانلا هيلا

 باكا نم لجر ىلا اوراشأف ةبعكلا باصا ام تلقف ةنكما ةثالث نم عئصتو

 تريطف ممر سأر ىف اسبق ذخا هببسب نيقرتحا اذه اولاقف ريبولا نبا

 ؛«دوسالا ىلا ىناميلا نيب اميف ةبعكلا راتسأ 5 تيبرضف اعيش هنم جيرسلا

 زيزعلا كبع نب دمجا هب آنو # هتظفحو ىربطلا ريرج نب كمح ٠ ىنتدح

 نب رع ىنثدح لاق ةبش نب رمع آس اولق ىلهملا رصن نب بيبحو ىرهرمل
 لق ةنيذا نب ةورع نب ىيج اس لق ىملسلا ريق ني م: قارولا سورس

 ىبا فرع املف مابسنف كلملا دبع نب ماشع ءارعشلا نم ةعامجو ىبا ىتا
 لافلام كينان هلا لاق

 ى نيثاي فيس قزر قش خللا نأ ىقلخ نم فارسالا امو ثمملع كقل
 ا 03 سا هع
 ى نينعي ال ىناتأ و نسللج ولو ةلطبلا ييلنعيف هبل ىف ا

 هربخ ىف ريرج نب كبح كذو ىئرفوللو ىلهملا اهركذ طقف ناتيبلا ناذه

 اهلك تايبالا

 ى نيفُكي شيعلا 1 فافك نم ربُغو ةصقتمل ىنكي عمط ىف ريخ ال

 ىئ نحت هلو ىضرع د كاك الو هبقاوع ىب ل ومالا دك «

 ى نيمري نيح !ىنم فضنلا ْنْخأب ) هل تثكلصف ول فلمر وُدَع نمو
 ئ نييطي فيش ىلع :ةفاوطتا نأ دل تلف ءاخشك قرط ف ع 58
 01 ت2 هت 0 د 0 0
 ى نينعي سيل اميف نيمصلا رثكأو برأ نه نك اييحتوو:قطنأل اى
 ى نيبل ىهتشي ال نمل نيلآ الو / ىتقرافم ىبغبي نم لصو ىغتبأ ال َ ج9 - 0 1 5 و لس 26 2 1

 كينأي ىتح كتيب ىف تلعق هالفا لق اهلثآ انا معن ةنيذا نبا هل لاقف |

 4) هل ةدرجت. 85) 4 برضف. ) ماس. 2) ك هنن. 0 4 نب رمع

 قازولا لبيع نب كمحن. مز © تسلا. م) 8 تدعق. 7) © هاتجب.

 1 © ةقعوز 4 ماوق نم. 8) 8 هفرعتر, © ب. 83 © هنم  سُخآ. 0 ©رظنال.

 7) © ىتعطاقم. ه) © الهف.



 هدج ىورو ةبش نب رمع نع ىرهرإل زيزعلا دبع نب دمنا كلذب ىقربخا
 نسل ىقربخا 20 مالسلا هيلع بلاط ىبا ىب لع نع ترش نب كلم

 نسل ب ا يول
2 5 7 

 ثرحل نب كام ىبا ىنتدح لاق هيبأ نع ةنيذأ ىب ةورع نع باد 6 نبا

 ةايلطصم ناك ىموق نم لجر مالسلا هيلع بلاط دا نب ىلع عم سرخ لق

 ىلع نم هل ةوداتسا نإ 0 تدراف هتيب لها صضاوفنا تبشخو 7 1 نتجرضخ

 هنتجغ ةرصبلا لخدو سانلا موه دقو ةرصبلاب 0 مالسلا ديلع الع ثكرداف

 7 1 هللاو تلق 4!لب انيف كل اذبا هةييقفلا نبا اي كب ابحرم لاقف

 ىممع نبا رما هثركاذ رق ةلزعلا بحأ ثتحهع ام ىلعل لاو فحل كشرصن

 أ/و تبكرو فيطي اموي بكرف هيلا ثّدحتا هينآ 8 ننكف هنع دعبي ملف م كلذ
 رق اديدش ارظن هيلا رظنف ةحلط ربقب انررم ذأ هبناج ىلا ريسا ال ىف دعم

 لثمم مث ابيرغ ناكملا اذهب دمحم وبا هللاو ىسما لاقف ىلع لبقا
 و 2 ت8 5 3-50 2 ناك 5 2 2

 | لبيقملا ككردي صضرالا ىاب ارمأ تعز ناو ىردك امو

 | عقوف لق # بكاوكلا نوطب تحت كثف شيرق نوكت نا ةهبكأل ّلا هللاو

 15 ىلع لبقا اوغرف اذا ىتح تكسو ىلع تكسو ةحلط نومتشي نويقارعلا

 ا تعمس ام اولق نأو هنا هللاو ةييقفل ١ نبإب هيا لاقف ىلع /ممالسلا هيلع
 سا هد

 ىفعج وخا لق
 رققلا هلعبيو ىتغتسا وم ام اذا هقيدص نم ىتغلا هينّذي ناك ىتف

 !لوقت نأ كعنم امو لاقف نينموملا ريفا ا(: تلق 0 هنلكا نا ثدرا مك

 وم ثتددولو ىقمحلا الول ىلا ايهبحأل اهّنأ كللاو لاقف تيبا تلقف نسح ابا اي

 رذتعا امو لعذ ام نابثتع لعفي نا لبق متوما ىتح لبح تقنخ ىْنا

 ىب ني ان « اريخ تناك ىرت امم » ةبقاعلا نكلو قفقح مايق نم

 ند الك داماس ئبا قب ترلخل :انن الك فاققل نع نبا نسالو عمو نم ١

 ةنيذا نب ةورع نع ديزي نب هللا دبع ىع ىدقاولا نع «دعس نب كيح

 ) هه 8,  هنع هللا ىضر. )4 ىنثكدح. ه) 4 ىبأ. 4) ه08ب

 4 ايلع مصم»ه17. 2 ىل ةيميقفلا طونو هصق طو107. رمي) لك هت م) 8 هدصن

 7) كوز 8 هستوهينا. 2 د دكا ال تنك نا هللاو. 2 هل ٌبكولأ

 7 مل كعنجب 26617. 70) هل خيفاعلا. 7 8 دكيعس . +



 ليار

 عمطيو اهذخأيف ةضف ةينيص ىمالغ ىلا عفدا فجأل اذا ىلا لاقف كتباد

 اًدغ تفرصنأ اذا كدنع تيبا ىنكلو برهبو ةباحلا بكريو اهعيبي وأ اهيف ظ

 اهذخا هفارصنا تنقو ناك اًملف احبطصم انحنع مصبصاو تابو ىعم اهُثْذحخا |

 اهب هجو دق وع اذا هعم ةينيصلاو انناج نا دغ نم ثيبلي ملف ىضمو
 ا د ا كل اي ا يدوس مقل

 ىف تلعف ام ىسحا امو كابا نفلخ ةفالخل معن ةقدص وبا هل لاقف كسامتو

 تنخس ىبا هل لاقف صاصر ةينيص ىنتيطعا لق كب نيلعف ءىتش او لق
 رق ةعاس ككشتف صاصر ةينيص ىل نيا نم اناو كب كتأرما تر

 هللاو عضا لق نيا ىلا ىبا هل لاقف ماقف كلذك كلذ نأ هللاو ئظا لق

 هل لق هنم كَل ىبا ىلر املف ةّينيصلا درت ىتح هب اهبرضف طوسلا اهيلع 0

 © معارد اهنزوب هل رماو كعم تحزم امنا ةكحص. ابآ اي. سلجلا

 ى نيتأب فوس قرر وف ىنذلا نا ىقلخ 32 فارسالا امو تمملع دقل

 0 عسل لا نانا 2 ديس دلو ا |

 « ورع نع رصنبلاب وأ ليفت قراضمل ءانغل « ةنيذأ نب ةورعل رعشلا 1

 6-2 ت22 3

 ابسو ةخنيذأ رب ةورع 5

 هريع نب ثرلل نب كلام نب ىيح همساو «هبقل ةنيذاو ةنيذا نب
 بعك نب فرع نب /عاذشلا ومو *رمْعَي نب «لحز نب هللا 4 دبع نبا
 نإ: ةيعرملا نو كات نجر ا تبع ور ا قبلا نك رعبا
 لمحت نال 8 جاذشلاب رعي ىمسو ررازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم
 تصح ءامدلا هذه نخدش دق لاقو ةعارخو شيوق نيب تتناك ىلتق تايد

 ةورع ىنكيو «نيشلا مضب ماّدشلا ىلكلا ىبا لق خاذشلا ىمسف ئمدق

 دودعم هو ةنيدملا و لها ءارعش 8 نم مدكقم لزغ رعاش وهو رماع ابا ةنيذا نبا

 ىودعلا ريع نب هللا ديبعو سنا نب كلام هنع ىور 7 نيثدخلو ءاهقفلا .ىف

 ع 5) 8 تثدعق. 6 8 بقل. 24) © كيبع. ) ذض 8

 هاودم (8 لجن. 7) ه ىخادشلا. م) 8 هده. 8) هم ©, هل هلللا , 8 تلاوه.

 284 لجج. 24 ىف> 2 4 ىورو دحملا



 ده نيويسسو

 اذيلإ

 ةميقلا «تددح الو عونلا مست ل ةذا ةقحص ابا اب تاطخا ه هل لاقف

 امنأاو هنيمي قو كقف كلذ نود امب وا ىدربلاب وا ىراوبلاب كل اهشرف اذاف

 لقو تكسف «كقح تعيضو تقتقوت الو تءحنا 4هل ىطفت رثو كعدخ

 هيلا ىهتنا ىتح نوتغملا ىنغو هللا هزعا اضيا هيلع و ىراوبلاو ىدربلا مرقون
 نم هاجم ىرج امو نيثاقسلاو نيئانبلاو نيحالملا ءانغ ىنغي فخاف رودلا

 قراوبلاب هراد تشرف نم 8لق كليو ءانغلا اذه شيا كينشرلا هل لاقف ءانغلا

 ديشرلا ككحضف هتلص هذه نمل اضيا ريثكو هنم ريتك ءانغلا اذهف ىديبلاو

 | م كراد شيفا + هل لاقو هلام نم رانيد فلأب هل رما مك فقصو برطو © هللاو
 اب رفعج ىلع ىل مكحن وا ىديس اب ةاهذخآ ال كتايحو لاقف هذه نم

 اهمكحن « دهب ثدعوو ىعمط ىف لصح ام توفل افسا هللاو تم الار ندعو

 نيد . ىقريخا ب هل رماو هرفعج اهلبقف ”«رانيد ةئثامسيح رفعج ىلع هل

 ىبا .لوطو :ببس. ناك لاق هيبآ نع قناكسا نب نامت اس لاق كيزم ىبأ

 تب

 بايت عطق ىلا « ٍياتحاف ةنيدلاب كرم ميح امل قا نأ ناطلسلا ىلا ةقدص

 ةطايكل ىف ىذحناب هل فصوو ةقدص ىبا ىلع للف اقناح اطايخ سمنلاف

 ١5 عمسو ه ةهطاخو دارا ام هل عطقف هرضحاف حورلا زعخو ءانغلا ىف ىذللو

 ةغباس ةقفن هلايعل فلخن رقفلا مديلا اكشف هلاح ىع هلأسو هبجف «ءانغ

 اموي خفقدص وبا لاقف دامح لق ”ناطلسلاب و هطلخو هعم هذخا رت ةنسل

 | نناو ىدنع هللا هجر كيبا قاكسا ىبا ةعنص ىلع هب ترصتقا دق ىبال

 اذا كل ىدي نيب ىتلا ةّضفلا ةينيصلا هذه هل لاقف ءىشب كلذ برأل

 20 ذيينلا لذخا املف هموي خيقب هينغي لري رو كلذب سو هركشف كتسفرصتأ

 اهيف 5 هحدقو هتنينق لوحن صاصر ةينيصب ىبا اطلف ليبيل هموق مق هيف

 ىف ةينيصلا ىبا فش فارصنالا ةقحص وبا دارا اًملف ةّضفلا ةّينيصلا عفرو

 ددراو اًدغ حبطصاو ىحنع ةليللا نيب هل لقو همالغ ىلا اهعفدو ليدنم

 ه) 1 هرصب 5) ل" هدم, © نأ. 0 8 لح رو. 2) ذه 78 لو

 0 47 اقح. مب) 473 اضيا طم. 9) 8 هس. : © هلام ىلع. 71لاقف. هرذص

 1220 هامصس. ) 1" هرادز 170 هذيب. 7 8 اهتذخا. ) ذل" رهئاند سمخ .

 7”) ل ياقحا. ه) ه1" طخو. م) ه1 هاكشف. و) 8 ف. ) لطم

 1ه11هىتسع مدقددعم ذه ذص 41" ةامص6م. ه5) 1188 هحد ح
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 رصس كفن اهفرط ىف نيعور كبلا ةعلط هني هجوبو

 ىشمسسلا كش حا يبل لي كرس رأي نر تتح 26 كلفت
 اهل ثددعا امو 4 ىتبيرح اهيلع نقفنا ءىتح اراد نينب دق ىلا ةىل لق

 ءانغلا دواعو هنع تلفاغتف رصق فلا ةنلل ىف كل دللإ دجت هىل اهشرقف اشرف

 ىنلأسف * هنع لفاغتاو «ىكعسم دواعيل تنسحا هل نلق نا تدعننف

 للا كيلاسا ىلا كح ىف لئاعتلا انف ىديس ايا لاف ار تلماكتو

 تلقو هيلع“ تلبقا# تشب ولو: ىمالك نع ىدتبجا الا اككيلغ كينا :ناكو

 ةكلملا ةلعسملا هذه ىع ففكأو ضيغب اب , نكسأ ضيغب هللاو سنا ه هل

 هبايث عون دق وه ماذأاو ةجاحن يخ هنا تننظو ىدي نيب نم بئيف

 ءىبش اهنم هيراوي ال ءامسلا نيحكأ فقوو لدابنأ نأ نم افوخ اهنم درجعأو

 كدبعو اكذأان تسلو هلم ل ملعت تنا ب اب لاقو هسأر عشرو هذخأي رطم او

 «ىلل ليقي 1 0006 ىل لوقي 000 ىلا ىنتجوحاو هتعفر ىذلا اذه

 ةأج كب فلحف 7نمدع لقا 2 ثينب هل ليقأا نسلج فذنم اناو تأسا

 نيبكامل ريخ تنفذ ىدّيس اب هنيبو ىنيب مكحأت ضيغب ىتنأ كيلع

 ىتح عنتماف ىتغي نأ هب تدهجو ىكنتف هب ترماو كحصضلا ىنبلغف

 ملف هتعلخو هراد هدل شرفا ىَنا نينموملا ريما اب كتايح هل » تفلح

 وهلا مهب انل مت نآلا هللاو بُيط كيشرلا لاقف هب اهشرفا ام هل مسا
 قايح هل تفلح 7 كنا شرفلا 4 كيضتقي فوسف كآر اذا هب اوعنأ اذ وهو

 ىرؤوبلاب كل اهشرفا انا هل لش هل فتوا نوكيل قرضح 5كلذ كزجتانتي وهف
 ىيح نب رفعجل لق ىتح هسلج ىف ٌرقتسا اف رضحأل هب امد ث ىلا هيكاحو
 مكقت ىراد هب شرفت #كنأ نينموملا ريما ةايحب ىل تفلح ىنذلا شوفلا

 قدربلب تثش ناو قرابلاب كل اهنشرف تتش نأ ه«رتخآ رفعج هل لاقف هيف
 كبخاف ةصقلا نينك 2 فيكو كيشلا هل لاقف برطضاو مدضف هرصممل نم

 )11 لاقف. 5) 86 214 ىحيس ايز 8 هس. ىلا. 0 8 هدص. 2) © نييبيرج.

 6) © لعسملا. /) 41“ هدص. و) ©نيكساف. )128 ف. 2 8هيلا. 8 18 الو.

 0 226 هل ليقا الو. 70 4760و. 780 6, 4107 تلعج. ه) 41” هدم.

 رث) 1" هرصب , هسه وهز 8 عدأ 9) © كنم رجني. 7) 8 كناف. ه) © كيضتقيو

 1 كلذ كرجتني . 2 4" نأ . ؛) 41" هدس. 8) 4 روصتلاو © حاصق. هن) 116 فيك.
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 ديشرلاو حليو برطضيو هفلحتسي لعجت لعفا ال ىيشرلا هل لاقف كترثع هللا

 ذخا هبص ليع املف كلما طرشلا ليبس 5 كل ىلا ام لوقيو كحصي

 كيلع 2اهتددر ىق اهكاه ههل لقو كيشرلا ىحي نيب اهب ىمرف ريناندلا

 رل ناو افلا تتش ناو ةدحاو تدقش نا اهقلطف ةقحص ما يف كتدزو

 م لازغلا هور ةدرابلا ىبا دربلا اذه ةيئاجب ىنقحلأات ميقلا زئاوجع ىقحلت

 ةيلغ نإ مخ  ىقلتما ىتح كيشرلا ككصف رانيد فلا م هتلص تسناكو

 ةهذخا ام رثكا كلذ ناكو اهعم ةرانيد فلأب هل رماو مرانيدلا ةئامسمكل
 «رانيد :تاممبخو كلب نذكثمويي فرصناف تام نأ ىلا همدخ مود قيم : هنم

 وبا ىتتدح لاق ميهاربا نب فسوي ىنتثتدح لق ديا ىب ناوضر ىنربخا

 10 ىلا :لصتاو رجفلا عم 8 ارطم ةّقرلاب ديشرلا عم ىكو انرطم لق قاحكسا

 ةامسملا هذلو ما دنع ميقم هّناو ديشرلا ربخ انفرعو مويلا كلذ كغ

 انيضحت كيشرلا ليسر « انناج دغ نم ناك املف انئزانم ىف انلغاشتف ”ركسب

 هيف عنص مام ىضاملا همومي نع هادحاو ادحاو لأسي لبقاو اعيمج

 ناك لاقف هربخ نع هلاسف ىبيكإ نب رفعج ىلأ ىهتنا نأ أ 0 هربخجف

 15 غرفي مل اتوص ىنغ املك راكر وبا ناكف ةقدص وباو ىمعالا ركز وبا ىدنع

 هيف راكر ابآ ىكحو هداعا هيلا رودلا ىهتنا اذاف ةقدص وبا هذخأي ىتح هنم

 اب متشيو اظيغ 5 توجو نجف كلذل راكر وبا ىطفيو هناكرحو  هلثامش ىفو

 كحضا ناو هب ثبعلا علي الو هبيجج ال وهو رجضي ىتح متش لك ةقدص

 عد هل تلقف هب هثبعلا نم انمثسو «بارشلا انطّسوت نا ىلا كلذ نم

 90 ريما اب هللاو هل تبرط هتعنص نم هّنا نيركذ المر ىتغف كءانغ ّنَعو هاذه

 ١ ومو نيبح ذنم هلثم تبرط ىلا ركذا ام ابرط نينموملا

 ه0) 13 هددت. ز: 6 8 نينموملا ريما اب هم 1 طقم كنارتع.

 ه) ص ا" هلمطه. 2) © اهب تددر. © 410 40 نب

 28:6 فالا ةتالث. و) ك هدم. 7) © 8008 ىرخا. 2 هل ذخا. ) 18 هدد

 7 6 ه008 كلذ. م © رجت“ت. 7 8 نتاج. ه60) 26 انم دحاو لك.
 رم) 20 امو. 9) 8 دكنيجف. 7 © هلياغ. )128 توبيف. 218 كاذ. 0 16

 برشلا. ) 186 هتبع. ه) 86 204 كنع. 7) 11 ركذوو 820 تبرطف.



 أهم

0 

 اًمذ كتلعسع ىسلج“ ىلع صنت نا نمآ ثمسلو حرفاو جرغتا نا تببحا

 اب *هل لاقف فرصنآأف الاو ةجاح مويلا ة ىلأست نأ « نم ىنتيفعا نا
 نيش هل لاق انجاح رهش ىلا الو. ٠ ىيلأ اذه ىف كلأسا كسل 0
 ةتاودمخ كح تاوح كيم تيدشا نقف كسفن ىللغ 41لق ىل تطرب اذأ' اما

 ىف ءاهدعب ماعيش ىنتلاس ناف ةلجكم ءةعينه اهذخ هذ اهو رانيد ة

 نسر ل ل لوك و فب هدم كلف اذ نا: ىلع ول له ميلا اذه
 كدي ىف ةقدص ما رما نلعج دق لاقف ةقيثولا » ىئدز كيشرلا هل لاقف

 ىموي ىف كتّأس نا افلا نثش ناو ةدحاو تشش نأ تئش ىتم اهقلطف

 نذا مك لاما هيلا 7 عفدف كلذ ىلع رضح نمو هللا :دهشاو ةجاج اذه

 هل لق دكيشرلا سفن تيباط اًملف موقلا برشو 1 اورضتن نينغملو ءاسلجالل 0

 لو « نما قلبت ثان كتم ده نلت دك نيتملل ليما + ماج نبا
 ىلاح هبشت راد ةكمب ل تسيلو متلتقو ىئادعا نيبك ىتح هلا كناسحا

 ًاقفأل هيقابب اهشرفاو اراد هب ىنبأ لاب ىل مرمأي نا نينموملا ريما ىار نان

 فالا ةعبرا لق كلذل ترق مكو لاقف َلَعَف هسوفن فهعزأو ىثادعا نويع

 ىلع كتمعن ترهظ دق وهل لاقذ ىلصوملا ميخاربا مق مق اهب هل رماف رانيد

 نم ميمغاصأ نمو ”هججوزت كيراو غلب ىق نم ميرغاصا ىفو ىدلو رباكا ىلعو

 ناف امدخ مل فختا نا 4 ىلا ياتحا راغص عانمو هرهطا 5 نا ىلا جاندحأ

 رما ام لثمب هل رماف لعف كلذ ىلع ىتنوعم ىنسح نا نينموملا ريمأ ىار

 هرضح ام ءانثلا ٠ نم لوقيف ميقي « مانم دحاو لكل لعجو عماج نبال

 قوفش لاومالا 2 ىلا رظني ةقدص وباو ؛ هتزئاج ردق ىلع ه«ةجاح لأسيو
 كلقأ ىنّلقا ىحيس اب ديشرلل لقو «امثق هيلجر ىلع بتوف المشو انيمب

 مت ان

 ه) 8 هس. 5) 417 لأستز ة5 هد. مويلا. 0 8 اذه ىموي ىف (© هدمم)».

 2) ه1" هرص. اذه ىل. 0 7 ةبيط. - /) ذآ" ءىش ىع. وم) 8 هدص. هس4 لق.
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 7) 1 هجوزانأ١ ه) 8 نا كيرا. 2 1 هد ؛*) 18 موقلا نم. ه) © ىف.
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 أهل

 هللاو كل ام تذخا دقو ه«فت ملف اعيش ادحا لعست ال نا ىلع كيلا

 وبا هاكشف هفرصو اهرك 3 هنم ” هعرتانا مث هتاذخا امم اعيش كيلع سيكرت ال

 هنم ىليفطلا هعجترا ام هديلع افلخاو هنم اككصف رفعجو لصفلا ىلإ ةقدص

 ٠ ةنيعلج م
 و ءانغلا نم رابخالا هذه ىف ىضم ام ةبسن

 توص
 لما ايس ىتْدأ رفاشملا لف ةسّيص لْيَب ىلع طْيلشل نإب
 لبالا ننَح ام اذا مامزلا ىفني مطق اَقَقلا © حاضت سيعَأ لك نم

 لاقو / ّيماشهلاو هرمع نع ىطسولاب لوا ليقت فيفخ هةشداع نبال ءانغلا

 رو ىلا نبا هقفاوو لوا ليفت قاحشالو جزع 0 نبال هيف ةخصاخ ىماشهلا

 اماو روكذملا ربخل ىف الا تاياورلا ىم ءىش ىف ةعنص هيف كبعل تدجو امو

 بسنو ةراقخملا ةئاملا ف ىصم دكقق ان ام تعووط ولو طيلتل ناب

 نب فقسوي اسال كيما بأ ناودطر ىريخعا ٠6 اي ثرسكذو م كانه

 لأسا ةقدص وبا ناك لق ىدهملا ىب ميعاربا قاحسا وبا ىنثدح لاق ميعاربا

 15 ىنعنمي امو لاقف كلاوس رثكا ام # كليو كيشرلا هل لاقف محناو هللا فلخ

 ىما تناكو ةقدص ىنبا مساو ةقدص وبا ىتينكو نييكسم ىمساو كلذ نم

 اديدش اثبع هب ثبعي كيشرلا ناكو اذهب ىتم فقحا نف :ةقاف بقلت

 نامحت نب ريبزو كصوملا ميعارباو عماج ىبال لق رورسمل مهي تاذ لاقف

 ىسفن تباط »دق ىقييتيار اذا 1ئىنيدملا ميرم ا نباو * ةب اصوصوبو لزلزو

 90 دحاو لكل ركذو هتلص رادقم اهرادقم ةجاح » هنم دحاو لك ىنلعسيلف

 رورسم ممل لاقفا ةقدص ىببا ىع ه جرما اومتكي نأ رماو كلذ رادقم عنم

 ابا اب هل لق سلج الف هل هنذا لبق ةقدص ىبال نذا مث هب ماما ام

 دقو رجض مويلا م اذه ىف اناو و كتلعسم ةرتكب ىترجاضا دق ةخقدص

 ه) 18 هدص. افث ملف. 5) ه0 13, 41 اهنم. ه6) 18 هدص. ةظ4 ناك اه.

 04) 8 فاطنت. 6418 8008 وهو. م) 8 ّْئمشاهلاو , ةسل هده. ط9 6

 سمعت "هضم.  ى) 18 هدص. 7) 8 كحكو. 2 18 2008 ةقدص ىببا مساو:

 ) 80 اموصربو. 2 © ىناغملا رئاسو لازغلا وريعو. 400 233 كقو . )136 مكنم.

 6) 8 هرما. س) هلآ" هرسا امو © هل لاق ام. و) ه0 8, 41" كلئاسم .



 المال

 *ذعارد ةقدص ىنا ىلع علخب 0 نأب رماو هيلا هلاخداب هرمف كلذب جملع

 با نب .ديرم نب ىمح قيبخا هيلع نعلطف م ةنطبم ىرخا

 خا ناميلس نب نسل لأس لاق هيبا نع قاكسا ىب دامح آند لق رغاالا

 اميقي نأ /ىيج ىنبا رفعجو لضفلا « ىليفطلا ناميلس ئب © هللا ديبع
 لاقف ىنذدملا خقدص وبا هيف نينغمللا نم ةّذع كعاوف هاباجاف ماممي هدنع ه

 لعست الو كيلا هعفدإ ءىش ىلع ىئرداصف لاوسلا ةرثكب ميبت كنا ةقدص ىال

 لآ ءانغب اوبجعأ اونغو اوسلج امملذ هايأ هاطعا ءىش ىلع هرداصف هريغ اعيش ظ

 مرمغو زرح نسباو ىبعمو ييرس نبا :ءانغ نم اتاوصا هيلع اوحرتقاو ةقدص
 لمر هل ةعنصلاو م ىتغ مث جانغف

 هناي ىوهلا بعل نَم عدو 0

 نداشب ى ناك اذنك ”[ذ ىم

 برطو ءاننت 0 نسحاو داجاف لاق اهركذ 0 ةعبر الا تايبالا ركذو

 ديج روهدب نطبم وخ جاود هيلع ناكو ىقابحو تيستحا هل 6 لاقف رفعج

 ناك ام .تنسحا ول «لاقف هعيط ىلا داو هسفن تيهرش كلذ مهل لاق اًملف

 ميدقلا نم اتارصا ىنغ مث هيلع هاقلأف ىلع : هنعاختلو « كيلع ساودلا اذه 5

 0 ىف هنعانص نم اهدعب ىنغو ثيدشملو ظ

 ناسسناب ىسفن تسقتو هل

20 

 فرم نم تثش ام ىقيطغأ 20

 ا ىلع تفلح تاسعا رك 35 ناشم لح د يضلل اا ع

 9 اوفرصناو اوركسو هيلع اهعلخو هتبج عونف جاودلا اذهل الكش نوكت

 | كيو ام ىلع كلو وتحمل للف لاسبلما ل نول ال

 )13 و. 5) 1 نآبودصو:هأإ. 0 477 ةئطبم ىو .. )4  417 كيبع 26261.

 018 ىفطللا . /) 8 2438 كلاخ نب. ومزذس 8 هلمسع. )18 هس. 1 4رعش

 1) 8 ماتغ. 018 مّدقملا. ) 8 هتعلخو. )18 ىنالعاو ىرس. 0) 8هل لضفلا»

 رت) 8 8038 هل. 9) 15 فرصناو ركسو. ) 8 848 هيلا.



 ىب ميقاربا قرخاو ناميلس ىمعو انا هيف سلجا ةاناكم ىل هنعمل
 ةادغ #كيلع نوسلغم اًنذ ىيج نب رفعجو رفعج نب ٠ ىسيعو ل
 ىب رضخلو هيورهم اخا تناك كنزي ني تلاخ ني نمل ىلإ ١ لع

 رهظأو عيملل طسباو انوري الو مان ثيتك هسلجاو نينغملا عيمجو ليربج

 5 ثراخل كلذ لعفف مهب هتلعف الا اعيش ماركالا نم مدت الو يلع علخاو موب

 اويرشف فيبنلب مهل امد مك /عقيلا رظني كيشرلااو ءاوكأت ماعطلا ميلا محو
 عماج نبا ىلع علف دربلا ىيحش اموي مويلا كلذ ناكو علخل و ترضحاو

 ىننو ةبج نوما ميعاربا ىلع علخو ىنيص روب ةنطيم ىنوراط زخ ةبج
 ىناسار_خ محلم ةعارد ةقدص ىنا ىلع علخو كنفب ةنطبم عفترم قوك

 ٠0 ةقدص وبا اهنالتو ميعاربا هدعب ىّتغتو عماج نبا ىتغت مث ارقب ةوشح

 جيرس نبال ىتغف

 عّلطلا عم لالكلا ريس # اهُقَلكُأ ىتقان ثلبعأ لشل تاذ لجأ نمو

 اب هللاو تنسحا ثرال هل لاقف هديعي وهو اثالذ ثراخل هداعتساو هداجاف

 ناك كتيحف هارت * فيكف دربلا ىنصرق كقو ىئانغ اذه هل لاقف ةقدص ابا

 ١15 عمسي كيشولاو ربولا ىنعي تاريعش / هذه ىتعارد تح 7ناكك ول نوكيف

 مث اولعفف كنغب ةنطبم مكلم ةعارد هيلع علخ 7« نأب رماف كحضف كلذ

 لَم اهريَس ىتْأ رئاشتملا لدُق ةسي مهلّؤُب ىلع طيلخل نإ
 ١ 0 3. انضيل تنعل دو 4 قلعت
 20 اَنارّكَأ لنولا لابح نم ْاُعظَي» انب ام ثُمووُط ولو ظيلخل ّنإب

 ابيرط سلجملا ىلا 0 ناك ىتح كيشولا بوطف ةمايقلا اعيمج امهيف ماقاف

 وبا لاقف تلمجاو كتيدف ةقدص ابا اب م هللاو تنسحا ثراخل هل لاقف

 ةعاردلا هذه ىلع م تنك ول نوكت لاخل كتيذدف ىرت فيكف ةقدص

 فرعو هعضومب اوملعو هككن رهظ ىتّدح كيشرلا ككضف ىثولا ىنعي تاطهقن

 0 4 ٌتعف. )47 اعضوم. 0 78 ليعمساو. 24) © كيلا. 0 7 هد

 /) 188 هدس. م) 1" ترهظاو. ) 8 اهللكار طدغ سهتنع. اهفلكا هلعل. 2 ى7

 علضلا . /) هلك ف. 7 8 نويكت طسغ طم هستفونمط 2081060. )7  1 نأ.

 7) م1" لخذب. ه) ه0 8, ها ىنغ. م) 8 ناك



 و

 هتاهلو هناسل نيب توراه نداشب ىقشلا ناك اذك اذ نم

 هناي امذاك فخأل « امسي 0 ىَنف نوفا نن ةايحي

 هتاذلك ىلع ىخأ ندعو قمل ىلذاوسع نفلاخأل

 ةقدحص ىبأل ءانغلاو ءدمسا انيلا عقي مو نييزاجكل 5 ءارعش ضعبل رعشلا

 ؛ رصنبلاب لسفر 5 ا

 | ةقدص ع رابخأ
 8 هس مس ل - د 0 |

 ءانغلا ميلم ناكو شسيرفل ىلهوم ةخنيدملا لغا نم ةقدص نب نيكسم هدمسأ ا

 احور متفخاو ةردان سانلا رثكا نم ةعنصلا ملاص ةياورلا ريثك توصلا بيط |

 سيلو ىّتغي ةقحص هل لاقي نبا هل ناكو ءةلعسم ىف او اعمط مّدشاو ظ

 5 00 8 نم ةقدص وباو ؛هذج رابخا دعب ركذت هرابخاو

 * برعلا تيغا ىب ىلع 6قربخا ' هدمايا .ق راكم .نم ىينقلا 4 نوراف

 كحاحلا كشاو كلاوس رثكا ام ةقدص ىنأل ليق لاق هللا دبع ىب مثدللا دبع

 ةقاف قأرماو 8 ةقدص وبا ىتينكو نيكسم ىهمساو 70كلذ نم ىنعنمي امو لاقف 5

 ميعاربا ىب فسي امد لق ىالديصلا دحأ نب ناوضر ىربخأ (2ةقدص ىنباو

 نب ثراحلل لق كيشرلا نأ ىحهملا نب ميعاربا قاحسا وبا + آس لاق

 نينغملا نم يسرد ل ا ير ريما

 ريغ ىلع نيطسبنم نولكبتيو نوسبرشيبو نولكأب دحاو سلج# ىف ! اعيمج

 اذعو » جئارظن دكنعو جلزانم ىف نولعفي ام 7” نولعفي لب ماشتحا الو ةبيه 0

 مايا ىتيورب مثهنم ملع ريغ نع ىننوري ال ثيح نوكا 0 ناب الا متي ال

 «) هاك اًذبا. 5) 8 هدص. ه) © 848 اقناح اطايخ نكو. 24) ىل" هدر

 ه4 204 دعم هكانم» ديشرلا. 0 ىلا ف. مث) 8هللا كيبع نب. م18 كاذ .

 7,) 18 طقق ةطقف همام» ةفاف هص1 خقدص ىنباو طممو. 2 ه1 ىنتتدح. )80 8,

 4رخسب , "وكسب. 2 ه7 ملا نم اعيمج. ) 47" اولعفيل هسا 4

 هنولعفي ام. #) © ملزانم ىفو ئارظنو مهناوخا عم. ه0) 86 ناز نوكير
 © اونوكي .



 ت26 5و هرد -

 ملعيو .ةرسب اه ريظب توسل مللت يا

 . ل

 مجدل ناسحلاب كلنأ بلق اي ةدبلق ةزيرغ نم نمضت امم

 ميختو امثاد يسارا ىفلت انضرأب ماسح اب كنأ تيل هاب
212 2 2- 

 مقني اذ اف #اًناوخا نوكنو هييعنو انشيع ةّذل ىوذتف

 نأ بئثاسلا وبا لاقف ؛ تيناشيلا .رع ىطسولاب 6 «فيفخ مكن ءانغلا

 نيتقرمنلا انبراق ىتح هعم تفحزو فسصحزو ممأ وظب /ضعيف اذه 4 مقن

 تذغ مث ةيرق 7ىف تيبي فيوس وبري امك ىنيع ىف ءافجعلا م تبرو

 تودص
 امركلا ةبحألا :ىقود ٌسسَح ذا اًمقَسلا يلاعأ ىلْيَل ليظ اب

 اًمْرَع مهقارف ىضضأ ىنيلف مكين: فشلا
 ليقث فيفخ هيف اصيا هلو اهاج ىف ىطسولاب لوا ليفك ضيرغلل ءانغلا
 نتيقلاذف ريرغ لق 28 اعيمج قاحا نع رصنبلا ىرج ىف رتولا ىالطاب»

 ةنيدملاب ماصي امك تو ىسأر ىلع اهتعضوف ةنوكذاش تلوانستو 000

 1 ىف تناك « نكذب ريراوف اهيف عير ««ليانتف :بئانعلا وبا ل ىرل ا كح
 ١ ناكو ةيراخل بحاص ثرالا نبا حاصو هسأ, ىلع اهعضوف تيبلا

 كرحو هلوق ىلا بثاسلا وبا تفتلي ملف هلل كلعسا ىريراوق ديري ه ىليلاوق

 بذاسلا ىنا هجو ىلع نهدلا لاسو ترسكتو ويراوقلا م تقفطصاف هسأر

 ظ ظ انثكمو لق اهدق ةاد يل نيج دقل اهل لاقو ةعبرلا عضو مث هرحصو دهرهظو
 اورو نمحرلا دبع ثعب ت لاق تو اذعبج لك ىف 9 نيتنس اهيلا فلتخن

 كين رس يمت ص ىلا مال عك

 ه) طخ. ملعيف ءسن. 65) 4. ميلف ريزرع. © طه. لب. 2) ذغ.ارارحا

 مولتن. 6 416 هس. مثر 5ك ضعي. م) +. تبرسف ةفقرهنلا تييراق ىتح

 /) هل. ءام تيا 2 هي. نود لاح. ) ذص 15 هلود6. 2 دل

 رجضلا, 5 رجحدلا. س) كد. و. ) ذب نهد. ه) 415 ىبيباوق.
 م) دع. 50 9) طخ. نينس .



 كلر

 معُن نم بلقلا اذه « نيد اب اهب ثفلك نا مُعُن لالضأ

 يف يضاس نب ايضرخا ل ىبقس ىلع ىقسُأ ىنذأ ولو

 ى مكي 4 الو اهب كاوفلا ءطسي ردتقم لْبَنل تبجاع 0 دقلو

 يوب اب نبا ارتد 0
 ٍمْزَع اذ نك ىرجقو « ىمرص 100 نا ٌبلق ناك و

 مْنُغ /نم ُتْيَرتأ دق ُتْيِسم 0
 ىراصنالا هللا دبع ىلا نع هيبا نع دامح 0

 حل ناو ىيرخملا بفاشلا زيا تل قرأ اةقلط ري ادا يع

 ىلع الو. دعت هلك ءانق شانلا نجا 3ك لع ةهايستلاو ليسقلا لقا

 ىتح انجرضف رارزالا عقم هلقثو هظلغ نم هيمسأ ىل ناسليط ذئموي 0

 ىنب لوم رمكل بحاص ترالا ىيج نب :ملسم راد ىلا ةنابخل ىلا انمج

 ىف هكمسو 1هلثم ىف اءارذ رشع انثا هلوط اتيد انلخلدف انل نذاف م ةرشز

 ىقبو ةمكللا ايهنم ”» بهذ دق نانقرمت آلا هيف ام اءارذ رشع ةّنس ءامسلا

 امهنع هعّلقت دق بشخ ىم نايسركو « افيل وشح شارفو ىدسلا

 انيلع تعلط مث فيللاب ناتوشح ناتقفرم امهنيبو مدمدق نم غبصلا 5
 ليسغ رفصا َىوَرَف ٍهرَكَف اهيلع تّيم رعش اهرعش نك ءافجحع ءافلك زوجكاع
 بئاسلا ىبأل نلقف نيسلج ىتح ”اهكسر نم طيخ ىف اهيكرو نأك
 تن تبرضف ادوع لو نتف تكسا لق ىف ام ىمأو تننا ىبأب

 مهلا نم ىَقْلأ ىنلا رق همكب ناوغلا فَعَش ىذلا دّيِب

 اههجو نم فلكلا بهفاذ ءافصو ءاقن ءاجو ىنيع ىف هللاو تنس ربوع لاق 0

 ه) هك. نيوأت. 5) ةك. ولو. ه) هم 7؟هالط. 84. !.", قر خلع طشنر

 ىمري. 2) .41ث.اموز ىآك ىمدت. 0 415 اهل هسه دصعمع. امص. مز ؟طمقو

 طم موممم ذص قلك ةلمصفز © 2008 +هعفو مي ادار 10. م) هيي ىسللا

 7) ة[سمطغهطتط ا". ) ذب. نييلس. 5) ذي. رين. 7 ذي. اهلثم.

 7) طخ. تبهذ. ) ةخ. اشير. 0) 1 معا عطقت طاخغ ه0. م) هي. امهقوف ٠

 و) 4ث. لقرق. 7) ذي. اهتحسر. ) 4. هب. 2 ةخ. افصو ىنيع ىف.



 امأ

 ىغبني ال جلوق 5 ىف كلاثم ىلا ىلثمل ليبسلا هب «اولعجو فبس ام ءاهمل

 لوقي نأ نع رغصي نأ دجأل ىغبني ال امك لاسم نأ نع ربكي نأ دحأل

 لقعي ءاخالا ببس هّنكلو كتثداحل تيششه الو كتبطاضم ىلا تسنا امل

 قهر .مالعلا مل نافعا نابل كاسح .ىم ىورلا لح م للك نم كلك ةذزونا
 5 ماظنلا ميهاربا ناتسالا لاق دقل لبجرلا اهيا كاذ تلق نّثل * هفرعي ال

 ىناهكو «ةقفاوملاب اهبراق ام ىلا ليقتو ةسناجملب اهلكاش ام 4 بداجت عئابطلا
 1 اضرع هيلع كل ىيطنأ مام ناك ولو /ىيلكب كنايك ىلا لكم

 امك لوقاو اهمدعب همدعو سفنلا ءاقيب هواقبف ىمسج رهيج هنكلو اذو هب

 ىلذهلا لق

 !  ملع نع نيئش ام ىلعفأ مث مكب نيفلك دق نأ :ىنقيتف

 نعحسم ملغ ىدنه تدو# تنس املنملا 7 انا ا
 «0كل نضرعت امل لدا ىف هتقبطو رعم لح لثم كّلح ّنا* ئثملع ولو
 لاقف ىنعملا !ذه فت وبا فخاف شفخالا ىسلل وبا لق

 نابجا لسج نم جوولا ملح ىنم تننأو نانج اي كّبحأ

 13  نامولا «ةردب كيلع تفضل ىسفن ناكم لوقا ىْنأ ولو

 ناعطلا مرخ اهثامك باشا فلا كل ل ىمادقال

 هبخو ريخالا ءانغلا اهيف تمكذ ىتلا ةّيميملا رخص ىبا كينان

 هباككا ىع ىركسلا نع شفخالا اهيندشنا

 20 ملحلا 4 ىذ نيعب رقي ال ام ةحراسن 2و ىنيه هركو

 ه) هلي. اولعج ام سم»ه17. 5) ذك نم. © ذي. ىتلعسم. 2 ذم

 ففاوت عئابطلا نا ماظنلا ميعاربا لق. 6 48م. ةسناوملب اهقفاوي. م) د
 ىنليكي. م) هع. ىذلا ولا. ) 4غ. تددتعا ام. 2 4ث. 18. ىنقبتساف.

 8) كغ. كتبطاخ. 2 48. اهتبتر ىلا كتعفرل ةلونملا هذهب كنا. ) 48. ناكم.
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 هتينغ مث هردص ىلا هب ىهتنا ىتح اهقشف هتعارل بنج ىلا هديب برضف
 0 نتكهوب 7 ع ع 8 ٍِء 3 1

 رسمأ هرسمأ ىذلاو اهحاو تاما ىذلاو ككدكضاأو ىكبأ ىذلاو اما

 62-2 نب 07 ل 28 ع 2 2< 0 3

 رجرلا امهعوري مل اهنه نيفيلا ىرأ نأ شحولا لسدحأ ىننكرت كقل

 هتينغ مث اهرخآ ىلا ىهتنا ىتح هنعارد فقشف

 رشعلا كذغيم لابألا لس ايو ةلئيل لك ىرج نشر اهبح ايف اه

 رفذلا نكس اننيب ام ىضقنأ املف اهنيبو ىنيب رهللا يَعَسل تبجع
 هللاو تنسحا لق مث هممج ادب ىتح هبايت 0 7 اصيمق قشف

 ىتح بصغف ةنيدلماب ناورم نيع نينموملا ريما اب ىل بهت نيلقف مكتحاف
 ةثودحأ « ىعلجات نأ تدرا ٌةمارك الو ال لق مث هسأر ىف هانيع تراد 0

 ىناوحلا ميعاربال لق مث ىهيتح ىضمأف تيكن ىنمك هثيرطا لوقتو سانلل
 الف هيف ءىش لك ذخا نافذ ةصاخل لام تيب هّلخدأو لعامل اذه كيب نخ

 00 ل ل كفل ل يلع نك اوبس هيف
 هل ةديصق نم هلوق ئلذهلا رخص نا رعش نم هيف ىنغي اممو

 توص

 مهلا نم ىقلأ ىنلا َجَرَق مكب داوفلا َفَعَش ىذلا ديب
 تح رع ثيم ف ادنفكب نيل نبا يت
 مع نع تش ام ىلَعْفأ مث مكب ثغلك دق نأ «ىقيَقسأف
 ميسملاب توسملا لبق تلِكَعف انل كي 0 ناك ند

 هيفو وربع نع ىطسولاب لوا ليقت ضيرغلل ءانغلاو ىلذهلا رخص ىبأل رعشلا وم

 كثفلك دق نا ىنقيتسف كيشن هوادتبا رصنبلاب 4 رخالا لوا ليقت طايسل

 نأو ليقث ىنث ضيرسغلا نحل نا ركذو اضيا ئماشهلا ركذ اذكهو مكب

 /شفخالا آس لق ملص *نب ىلع قوبخأ ء2ءلمر فيفخ عماج نبال هيف
 و ميفاربا ىقل لاق ىورسكلا ىنثدح لق نورمخل نب نسل نب سيح آند لق

 ٍلوق نم فبس دق هنا اليل ئنب اب هل لاقف هنسحتساف درما امالغ ماظنلا 5

 ه) 4 ىلعفت. 3) كغ. 33 1 هب. ه) 16. 1.0. ىقبتسف. ك) ددغ
 1. ه. رخا. 4 هي. ليقث. م/) هن. شفخالا نابيلس. وم) ذؤ. 8 نب



 اذه

 ربصلا تل اهنود ة:ىأن فيراجت اهقشو ىسفن ه ٌلاغ الف تربص

 ركذلا سرد ىضم دق ةىش ركذ ىوس قدر نيلكيلش نيب نكي م اذا

 بيصنل راكب نب ريبزلا هاور ء ةصاخ تييبلا اذهو

 رِجَقلا ٌعلَظَي ثيح نم ابصلا ميست سيب وللا

 0 58 ا 20 انك ةةرثق كركذل ىنورغقل ىّناو

 سا 3 ل 0 بح 0 هيا ىلا تاضصملا بضلا انآ فص

 مآ ءزمأ ىذلو ايحأو تنمأ ' ىئذلو كيحسأو سل ١
 5 3 ع 55 ل 3

 وجبلا / امهعورسب م اهنم نيقملا ىرأ نأ ياكيلا دكسحأ ىنتكوت دقل

 ا ىاكتلا ىب . اقلب كلا ابل اا

 تلا نكس 0 ام ىضقنأ ايلف اهنيبو ىنيب رهدلا ىعسل نبجع
216 

 رضنلا مكسلا قو ان كما امن عجاورب ىمحلا تانغ ر كيسيلف

 : توص :
 رجفلا ةَرَصَو ام رهدلا ىرْخأل اًثاتب اهبكحت سفنلا ىفو اهينآل ىَناو

 ركن الل ّىدل 2 ؟تيدافا تا اهارا نأ الا وه ايف

 ضكحلا قرولا اهفارطأ ىف :ثيَبْنيو اهتسمل ام اذا ىكنت 0

 فيفخ بيرعل ريخالا تيبلا ىفو لوهج ميدق لوا ليقث تايبالا هذه ىف
 وهو رعشلا نم سيل انيب هيلا تفاضا دقو ليقث

 دربح انهلا نتيلي ىرهع لينك ابل ةيرماع اهبح الا بلقلا ىفا

 نع ىنا ىنثدح لق ناحسا ىب دامح آس لق كر دم ىقربخأ

 ميعاربا اب ىل لاقف مبطصم وهو ىداهلا ىسوم ىلع امي تلخد لق ىتدِج

 هتينغف كيكح كلف ىنتيرطا ناف ىنَْع

 رثقلا ُهلْلَب زفصعلا صقتنا امك ٌةرْثَف كركذل ىنرغتل ىو

 «) © لاع. 5) © قت بئاجم 0) 1ك هاذ ٠ 0) © ةزه - ىنورعيل . 0) © رمالا,

 /) © ايهعوري ال. م) © و. 5 © ححضوأ ام مرصلاب اهنذآو ىنبيتت اميكل

 2 © قروبو, 15 هطان



 0 حصان ات قيقتلو

 ىف الف بيشملا ىنكحأ نيسأ

 اهلك هشبل راطأ تشيلو
 قووم عوفاتو ىنضرفت تيكابصأ

 ىلحسم كربسبو ىرافطأ كىّلَتَتو

 ربع كدعب نيقابلل نيوكتف

 ىدحولا رخص وبا

 " ا دعس تنب ىليل اهل لاقي

 ناكو ورم وبا لاقو

 ب قراض لاميص محلا 10

 د مل هما نك

 ىتملا عم مانملا يف 1
 ايلكت رايد

 0 .ناهعلا نكح م ةتيمد 5

 اهتيدح اني اًدوَح ايتفلعت

 سدد هك

 نحنا

 اهفرع 1ك و شيجلا تاذب ىَلْيل

 ا اكمل اهيمسب تنفق

 ٌلفاش ا ٌبخاب تيك ْن ١ عمدلا ىو

 ة) هم طدق. ذط. ,١ ةتك ارطق.

 © نم. 0 © ةّبحلا" /م) © ىقتلي.
 2) © ه4 لك ستوتنمز كل ه0 16 ةوز تفرص .'

 الز

 لواقأ جبشو ترهظ ةوادعسب

 ى كاب مص محق لو هرم

 لفاوت لاجيلل تادبومب

 ىرباو كباعش ٌبَعْي مو ةأرطب
 لياذلا هارسلا ند نى يتيسسلا ب

 لقاثثتملا ةأطو كنيبج قو

 مهيف ةرواسج ةعاصق نم ةأرما ىوهي
 اجهد ىم ةعرب نالصاوتي اناكو ميكح مأ

 رخص وبا كلذ ىف لاقف هموق ىلا اهجوز اهب لحرو تدجوونا مث
 0 و7 31

 برسبرو روك روغلاب اهمزومو

 حا

 بندتأ نوح 4 ىوَج ىفْشَي ىمللا ضير 0-1
6 

 تسلا ةانق نم نو اا

 0 ا الو 0 ىف الف

 بت نع الو ىمشأ اذ ايل
 5 2688 ت

 بيشأ مويلا ىسأر نأ ىلا انكي

 بللي سابلا ١ ىلع :ئىلتم الك ىدوب

 ٌبكنم صضرالا م انيسمر نود نمو

 - هاء 5

 مو ل اا

 وطَس 00 7: نييبلا تاذب قرا

 7 © تأ

 ُةَهَخ ٌبِبَس اهعمد ىيح ؛ كفحص

 اد كج اسح ىعشأ ام نبي

 ه) هم 0-8. 252 , !بر هلك ىربخغ.

 ه) ه0 280. 10. ,١ 15 بيشملا ©

 9) © قرعلا. 7) © شيلل .
 2) ه5 1ع سسدعوز ةهدعن عمدلاب .
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 ارك

 0 راو ىتح تسمدق امف

 ووطلاو مهلا انهنابك راع جوفسف

 ةذاز عوجملا لتقي تاوقش وخا
 ةذل كدعب نايتفلا ٌىنهت « الو

 ء ايو ةفاصوسلاب 5 0 6 ناف

 هلام كس ام لضف نم فرو ىنو
34 

 6 هبوبب لق ام دعب ا 4 ىحشأت

 ظ را كا ىفو تسخكينأ كك

 | رقص 3و لحام ايحيلا 06

 رو الو داوفلا فيض ال ءاج نمل
 د <

 ا رطقلا كب نيتماشلا م ماه ل الو

 | م رمعلا كلتا نويل قب 5 تام ايف

 ردو ل سببأ تشر لك ةجاح ىذو

 ملا هج قاحصو نا سنت 00

 لقو
 هريغ كلو هل نكي مل دواد هل لاقي نبا رخص ىال ناك ىنابيشلا ورمع وبا

 هيثري لاقف م طلوخ ىتح اديدش اهوج هيلع عوجن تاف

 ام تعب كواحل فرص تاق ركد

 ط0
 ىقتلنف كادَص اير د

 ةقالع نم ىعفان د كل ليف

 06 را دم نا اهثيَوشت

 0 تاس ر

 ةولس ريغ

 ىنثيغي 0 باغ نا در ا

 هدققب ىلدلت نا ىكيلم 5

 انعطب ىرأت كيفخق دقو 8: ىنونَك

 عنو كلنلا ىلا لأ تدح نه
 الخدع يما ف ْنعاطأ الو
 ةنعطب ذآ عأرو فطغأو

 ىنثأو

10 

 بكاوكلا ثايلات و تّلقتساف تَنَد

 ى بلاغ وه ىذلا مقسلا نم حاوز

 بشضانتلا موي ترداغ نمل ءافش

 5 تاو اهقدحا نكت يدعم

 ارو ىبهاذم ىلع ةثندعأ  لقو نورمات

 بساحملل 2 اثعبي ىتح هللا ىم

 1 0 ىعم داغ اّنَع ننآ ّله

 تقاير باحو توف
 بناقملا نيب يا ىديأب ةافو

 ل
 بلاوجلا مح ىقاو نم باتل
 ا هلضف ينك هللا ىلا

20 

 وبأ لف ديف دقو ا نا رخص ابا غلبو وربع وبا لاقو

 كلذ ىف رخص

 ه) 1< ابواتز © ا هد ضيفلا نبا. 2) © ىسماف.

 /) © 5008 هلقع. و) 6و ةسه

 2 © از كلك هيموب. ) هه 180. 250

 ا

 | م) © الفخ. 65) 6 ن

 | 40 هم هالط. 11مل 0 ا". 16 ةنكورم

 | تايكاب . 42 06 ةصل 15 2232. ملا

 4, ل1 ىوتنف .
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 لاجولاب ةكم يد | قي

 َِك --ِ © ةآذك

 عجار كل ىضم دق ام الف رصقاف

 « ىمر ىذا نينموملا ريمأ نأو

 افسعن ةالقلا 00 عب مم مَشف

 انقلاب فخر ليخلاب مهكابصف

 0 00 00 8 مهل

 0 لعا نم

 ع

 اهماود مودي اًينذلا ةّذَل الو

 اهئاكا ليسق هج هَ
 اهُمارح لكاتساو اهيلع اًنبلغ

 نوتيزلا صضرا ىو

 اهمامح راطو اهيصأ ثقيضف
 انيماوُس فاوتسم ىقحأ الا انا

 اهمال ومب سمشلا لتتم لتتم ةءاضيبو

 يكنس ءاسعتلا 0 0

 اهمارع ليبط ةئركم تايبأب كلام . ئرعاشت رشبو اذ عذف ا 0

 هناضركو هناحدمب ريبزلا ىبا عم انك ةنانك نم نالجر كلام ما ىرعاش

 هنيبو امهنيب تناك ةوادعل رخاص ىنأ ىلع

 ةيذمب كارخ ظْنَم عك قت ناف

 : انتاذأ نم فت وا اع فخ نإو

 اهمازتحأ اهاحر 0 لك ليطي  ىوحع تقدس شعرت قلع

 دبع هل رم لاق |

 ا ا باتك نم 6 لجوبا

 دلاخ ىنا ىلا اعطقنم ىلذهلا رخص وبا

 دلاخ 6 نب هللا دبع *

 ناك الق ةديبع ىأو ىبارعالا ىبا

 نب ريرعلا ةبع
 ىدعب ىل كيتارم ىياو لوقت فيك عمسا ىتح ّىح اناو رخص ابا اب ىنثرأ 0

 يلب كلك نع ريمألا "اهيا: دللي ككيما لف للي قا ىذا" هدم
 هتديصقب هاثرف لق كب كلذ نم ام 24لاقف كلبق ىنمّدقيو هللا ىكيقبي

 اهيف لوقي ىنلا
 ىترلا كسفن تّقو ىسفن كلاخ ابا

 يع لد

 امري هل لاقف هل احاّدم كيسا ىب

 2 6 هم عع

 4) 1188 ىَرَج. ة5) 98 اني هكذص 6 هلمصو. 4) هم ©, ذلك لاق.
 © 0 نثتغجحكد مه © لضي.
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 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نم ابيرق مهعورف ٌةيكاز مّلوصا ةفيرش ماقارعأ
 ىف مث الو عابتأ الو ٌطئاشو الو بانذدأب اوبسُن اذا اوسيل عببسو بسن
 ال 5 ال مالسالا ىف كلملاو ةّيلعامل ىف ددوسلا هل عاقلا ةعقفك شيرق
 نم سيل اهييبطق الو اهييقن ىف ة كوابأ َمَكَح الو اهيفن الو اهريع ىف نعي

 ة الو 0 اهئايوج نم الو نيعطملا اهتاداس نم الو ٠ نيبطملا اهفالحأ
 سوورلا «لتاقت فيكو نيدوسملا اهسيش دبع الو نيبختنملا اهمشاه نم

 ىمادقلا نم ىّبانُخلاو جلا نم نانسلاو نفل نم لصنلا نياو بانذالاب

 ىلع الكب م عماخلو كلّملا ىلع ةقوسلاو داومل ىلع ميحشلا لضفي فيكو
 زتفاو هنيبج قرعو هضئارف تدعترا ىتح ريبؤلا نبا بصغف الصف معطملا
 10 ايو اهيبقع ىلع :ةلاوبلا ىباب هل لاق مث هنول عقتماو 5 م

 ةمرحو مرللا ةمرحو مالسالا ةمرح ثالثلا تامرلل الول هللاو مآ لعاج اي فلج

 سيحعف ماع نجس ىلا هب رما مث كنيع هيف ىذلا ثْذخأل مارخل رهشلا
 هقلطاف ليذه ىف ةلوؤخ شيرق نم هل نيو ليذه هتبعهوتسا مث ةذم 7 هب

 15 لاقو هانداو هبرق كلملا دبع 3 ايلف رخص با هيقل محو كلما دبع ىلوو

 لاقف كتالاوم الو كوه ىحنع كل عاض الو :كببخ ىلع َفْحي مل هنا هل

 كيتهم ابولصم كئثايلوأ عيرصو كفيس لينق هتيارو ىسفن هنم هللا افش ذا

 داشنالا ىف هنذأتسا مث ايندلا نم ىنئاف ام ىلابا اف 7 عمل قرفم رتسلا

 لوقي ًاشناو امتأق هيدي نبب لّتمتف هل نذف

 اهماثرف اهلصع قرع ثأذ نفع

 اهلعأ فَخ د ىسرم نأ ىلع
 تا 5

 0 تب 6 ع 6 6: ع :

 اهم تاهيعو لالخ عطبأب
 .تجردأف ايولا اهيف تكلا اذا

 ىفقومو رايدلا 2 ىجاعم ناو
 ساد 5

 ةنامض ىلسأ ىنكالو لس

 اهمامق اهيبناج ىف ىرَج اًيشع

 اهمايك لاب م نقولا ةسادب

 اهماقس داوفلا 0 فعضي

 ه) 6 ىم.

 © © ساقي .

 دحايلا عم.

 هاد ناييطلاو © نيعيطمل. 0 © 8 نم ٠

 و) 6 هقق. ) © ديف نجسف. 1 © ةلفف

 7 © ةعامتمل. 7 2188 نيعبولا .

 ٠ هولوأ 6 (06

 عيجمل او. 6 (7

 اذا اما هل. © )/
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 هككعوم مايألا ةوَلَس ابو ةليل ّلك ىَوَج ىنذز اهبح ايو

 اضخ ل كنار دقات مار ا وطتلا# ام

 رجلا ةامهعوري رم اهنم نيتيرق ىرأ نأ شحولا ٌدسحأ ىقكوت دقل

 ليقت ىلث تايبالا نم ىناثلاو لوالا ف سيعمل ءانغلاو «ليذهلا رخص ىال رعشلا

 اضيا امهيف بيرعلو ليقت سماخلو عبارلا ىف ميرس بالو وربع نع ىطسولاب

 جرس نببالو لمر امهيف فقئاوللو هل لالهنسا هيف ىذلا وهو رخآ لوا ليقت

 نأ ىلا نبأ ركذو, ىلا ني دفا نع هدعب امو :كلاثلا 3. ليقك قاكأ اضيا

 «ىملا ىيج هذج ىطسولاب ىاثلا ليقنلا

 ابسو ىلذهلا رخص 0 رابخأ

 هثدجو ام رثكا اذعو ع ضمرم ىنب دحا ىمهسلا « مَلَس نب هللا كيع ٍف

 قعر ىيشايرلا ١ نعت ةردخأر امف ئسنلا متا و ىكمسلا ةخسن ىف هبسن نم

 رو ىبارعالا نبا نع بيبح نبا نعو ةدحيبع ا نع مثالا نعو ىيبصالا
 هل ابصعتتم ناورم ىنبل اًيلاوم ناكو ةيومالا ةلودلا ءاعش نم ئمالسا رعاش

 زيزعلا كبعو زيرعلا دبع هيخا ىفو جئادم 24 ناورم نب كلما ديع ا

 دبع نب ضيفلا ىنثتدح لق ةقلاب هتيقل ةّيما ىنب لوم نولل ىب سجا

 دبع نع ىشرقلا كيلولا نب ةماسم نع هيبأ نع ىالوم ىنتتدح لاق كللا

 زاجحلاب ريبؤلا نب هللا دبع رهط امل لاق زيزعلا دبع نب رمع نب ريزعلا
 مهنيب برحلاب ةيما ونب لغاشتو ةيواعم نب ديزي توم دعب اهيلع بلغو

 وس : 6 : 1 8 2 .٠
 هواج دقو ليذحم ىف ىلذهلا رخص هبا ؟ هيلع لخد هريغو طار جرم ىف

 ىنعنمت مالع لاقف كاطع هعنف ةيما ىنب ىف هاوهب افرع ناكو مءاطع !وضبقيل

 نم ثجرخا الو اتدح مالسالا ىف ناثدحا ام ملسم ةما اناو مى اًقح

 ميدجأ اذا لق كءاطع مثدنع يلطأن ةّيمأ وىنبب كيلع لق ادي ةعاط

 ةعرك 8 مهيدتجمل نيباقو مهلاومأل ءالخب مهسفنا ةحبس مهفكا اطابس

 ه) ىل اندعوم, 5) 80 12 ه2[ ور تقع. 4 4رجملا٠ ه) 7ها]لطمدسممد 8هلهنا
 ممم ع

 !ه. َمَْلَس هس4 .ضمرم. 4) © ه038 ةذدع. ) ى هقثم» لذهلا. م ) © ىقح..

 9) 0 ىنبب. 7) 4 مهيدهتجامل. 'ش
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 ىف اوجرخو اًبراه يرضف هب اورذنف « ةوزغ متازغ مث الجر نيعستو ةعست
 رق اشطع ديزيل اطقا هتعطاف هنفرعف ءاملا ةسمتلي مهنم ةأرماب رف ها

 4# اهءاجو اهدنع نم بخ رق ءاملا هنع ٠ تيبيغ رق ابئار هتاقسف ىفستسا

 رك ىلع هود صرف هوفرعف هلبن ةفصو هتفص نيفصوو هربخ عتربخاف موقلا
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 نأك ىرغنشلا لاقف هنيع يف هامر مث* كفرْطأأ

 و لاقف كربقن نبأ هلنق اودارأ نبح هل اولاق مث هنيع ىمري مت 10

 رماع ما (ىرشبا نكي مكيشم
 ل الا ل دا نس روك

 مركام ىربيق نأ ىلورسيفقن
 ىرَتَكأ

 ا ةايح ويحل الا ىتايف

 1 لقو

 سأرلا ىفو ىسأر تليتحا اذا

 ىرفنشلا ىقري ارش

 2 4 اذه.

 7 هل ايّتحم.

 - ارو 7 مامَعلا ىراس ىوفْنَشلا ىلع 15

 اًبجحلاب كموي لثم ءارج كيلع

 : نيتكيعلا 9 كسمويو

 2 مهيف توملا َعفَت لواحت

 ىَرَت املعب ىنتيقالول كن

 اهب #ىعذأ ةاغ ىف ىنتيفلأل
 ءاركم تلح اريسأم كت 1 نأو

 6ه) 01)» هرم.

 "ا

 5) هل ليجح هيخأ نب.

 0 1188 نضرعتف. /) 4 لوقي ٍهنم الجر ىقلا اذا ناك ىرفنشلا نا ىنعي

 0 ا 2 08 نيتعيكلاز 12 هل .:

 را و ودتم وع
 مدر 0

 جليل تدنلا يم دو كقطع كلم

 رياقتملا 9 0 6 لعو

 ردات انا اجار اماو كلا
 ِِء
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 رثأو هكديكي ام ىتح كنتيلباأو

 29] م4 هطبخو .

 كفرطلا. .و) 4 لق.
 ٌةياكح هل ركذو مجعملا يف ّىركبلا كّيِبُع وبا هطبضا اذكه نيتَكُيَعلا

 ؛هيف اهرظنا. 8) ى ىنتا. 0 ناف . ل 4 اروثأم .
 05) كل كب نكي مل.



 6 دعم نميف هيلجر ىلع دزالا ىلع ريغي © ناكف مهَق ر 5 ىرفنشنلا مول مث لاق

 نامالس ين ىرغتشلا لو للف رثكا مريح مييلع نخب ناكر ىف نم
 0 3 ليوم نم ةاسك ىذ ىلع ىتجاجع لأ ا ىرفأَل « فاو

 سلو © عفر ني ح كلسأو مهتارس © هاضفلاب 5 ىشمأو

 ل 000 نم طهر هل دعق ىتح رغم نم نامالس يبا لتي لاكن

 اوعنصي و وشيبح هل لاقي مهل ابلك هيلع اولشأف مرجعأف مءادمللا ىنب

 نب نامالس ىنب نم نيلجيب سيحد اهل لاقي ةيرقب براه وو رهو اعيش

 ىشخ مث اهدارأف جوفم
 0 لاقق بلطلا

 احَمْسَت ةلابث وا سيحتد فوجب امتلتق نا اًمثنأ راجف ني

 0 نامالتب د هب بلطي ناك اميف لك كانا 0 00

 ارق /فادع وأ ٍرهَدِب شمأ ىفالث وا تفتح فروت م الاف
 د2 693 سأ هع

 ( ل «ىلجر صضقنثت ةةراتو طابخلا ا يشم

 اَوْسَي هللا نا مهيقالأ فسو مهتالب رم رم نب بعص ىنب # ىنغبأو

 اروغتملا _- ىقلت كلانف ملجّتم ىطب وا 2 تاذب اًموبو

 15 فصانلاب مي ” مزاخو ّينامالسلا وباج 0 كيسأ كلذ دعب هل لعق مث لاق

 ليللاب داوسلا رصيأت ىرفنشلا مهيلع ريف هيخا نبا كيسا عمو ةكيبأ ّ

 ىخا نبا عارذ كشف 5 ناك ام اًنثك* هامر الا ادوس ىري ال ناكو هامرف

 نكيبصأ :تقفا اين تدك نأ هع فتسلا لاك ملكتي ملف هلضع ىلا كيسا

 ءاصطبنم ىنعي فيرطلاب اكطاب مناخ ناكو كتنمأ ىقف اعيش ىكت م ن

 20 لكل ىرفنشلا لاقف كفيس ةليسأ 1 ىنعي كلصأ مزاخ اب كيسأ ىدانف 0

 أو رصنخل ”مزاخ عباصا نم 6 نّيعبصا عطقف ىرفنشلا تلصأف هبرضت ام

 ©1151 0) اه اعتتاا "0 ىنأ. 4 4 ىبغيإ ءاضعألاب ميصاو.

 0) 401 عابر از ل درشلاو, 0 هطاخ6. رث) 02 ريببزلا ىنب ىف : ىل هدد. عرج عاف. وز د
 هد

 شمح. 7) 3 هر». 4 اراه . 2 05 هرص. ةطنف. 5 كالا. 27 ه تادع.

 7) 4092 ىلحر ضقنيز ه2 اطتسب, 0 اطبسد: ارفنصعم. 7 2 ىغبأ
 0) 02 ساولا. “ 02 لينح. #) ©02 ىضاقلا , 4 ارت قراطلا ىقبي. 7م 5

 مزاح و 4 قشمينلا . 5) هل هرص. 850 كتهف. 2 4 اكطيتم هطل 8 فيرطلاب

 كلذ طق «) 72 ليقي. 0) 50 آآدتصقمو» م. 244, 4 تلصنر 09 فصت.
 40) 4 022. ت2) 01) هد.



 ا 3 د2 هه )3

 تناقتساف تسعمزأ ورهسع مأ هل

 7 ب هادو هد 1 3 0 تطل 2

 تّزدت 4 نق ةمعن اهبهف نعمط ام دعب ةمامأ تناب امان اوف

 تفلت تاذب الو تشم ام اذا اهرامخ اًطوقس ال ىنتبكاعأ دقو

 «ةناب نب ورع نع رصنبلاب ليقت ىلاث ميعاربا تايبالا هذه ىف ىنغ ه

 داع اق اع

 ا |

| 
 خبستو ى فنخشلا مخ

 ا
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 ايار بنرملا يدك وبا اد لك ءالعلا با ند +ئسرشلا هينخ 8 لييخا

 لعق ىب :ييكف واقع نا. # نع يروم نع ىبلهلا لاهتملا نأ نبا

 نب 4دزالا نب وّنَهلا نب رجاحلا نب ساوالا نم نك ىرفنشلا نا ىرمتلا |

 لوي ملف ناليع /نب .سيق .ىنب وزع نب قف نب «ةبابَش ونب هثرسا توقلا 0

 كلم نب َنمَخْيَم نب فوع نب 9 جرغم نب نامالس ونب ترسا ىتقح جيف |

 ىرفنشلاب « خبابش ونب تنفق * :بابش ىنب دحا م مهف نم الجر / دزالا نبا |

 ىنتح م مهدحا 3 هبسحات جرفم نب نامالس ىنب ىف ىرفنشلا ناكف لاق |

 لاقف ادلو هذخنا ئمالسلا ناكو جاَح ىف ناك ىذلا لجرلا تنب هتعزا |

 بهذف هتيطلو اهاخا نوكي نأ تركناف ةيخأ اب ىسار ىلسغا ىرفنشلا اهل 5

 انا نمم ىنقدصأ ىرفنشلا هل لاقف مهف نم هارتشا ىنذلا مىنا ىتح ابضاغم |
 2 3 5 0 ّ أ

 مكنم لتقا ىتح مكعدا نل ىنا اما لاقف رجاحلا نب ساوالا نم ثنا لق ظ

 «الجر نيعستو ةعسن لتق ىتح مهلنقي / ماق هنا مت قومتدبعتسا امب ةثام |

 ةيمالسلا ةيراجلل ىرفنشلا لقو |

 اهنيك ٍدوض : 5 ىر يع ءاتفلا للك :كيرص اين“ لص فياقاو ب ئىرش نييل لا هل

 اهتود ضاقت 1 500 اهمدلاوو

 اهتيفرعت هول راوالا ةنبأ ىمأو

 7 09 0 1 4 تارت“ )ا كا وويع. 4) 4089 ندسالا نب نيهلا

 4) 4 ةنابش. مثا4 هدد. 9) 0 حرفم, ل0 جرقم. 7) 407 كسالا. 2 02 هد

 1) ذل مهنم دحا 4 لاز ام. )هل تنتظر 0 تّلص. 7) 01 هدض. طق
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 فا كناسأ همايق 2 اهتانق اهيف باغ دقو تلاق اهومعز

 فارظلا كانث ير 0 اليف قفرت الهم اذه صعب

 ئدهملا ركسع ىلا اهيراوجك تهجو دقو اهيف لاقو لاق

 ركسلا اذ ثحسشأ يقف هوويلاي للا تاكا

 , ركنُي ال ف شفلا راصف سانلا يف قّشسفلا تق
 2 نكس اكلاذا (نسانلا ُكلمَي اذ نمو

 ناعلاو كسملا جحيرك 0 اهيراوسج تانطمعا

 2022و 53 >2 دعد 7

 ربكاي اهكل.ي ىم ص رشف ةرد رهوجو

 رهرجلا ىلع تذيب تقل عيتفلا هل ا

 10 راو 0 يسحب هلتلا كتيكأ دقو

 رهوملاب هللا فقلخ نيةيدسللا م تانغ لكل

 رك ُ 030000 2و ىكبي انرح اذهف

3 3 2 

 رمش 0 جوسف ندم لاذو لكلا كت ا اذهو

 رت 0
 15 رقعج ىبأ نبأ علخ كيفك ىفف تشع امف

 اهيلع اذه قفنأ لقو ةلصب عيطمل رماو كحضف ىدهملا كلذ غلبف لق

 عيطم لوقي رهوج ىقو لق «نئشاع ام انعلخ الأ اهّلَسو

 رقوجلاو ٍرْذلا لضف هيفو .اهيّلَح نم نسحأ ةيراج
 ربنعلاو كسملا هيف بيطلاو اهبيط نم ٌبيطا ا همرجو

 ده 2 2 3

 20 رسوم , تسل ام اذبح ا ةروكمم 0 اع تداسج

 7 0 ضايسب 0 "د ىدنع رهوسج اب 0

 ا

 0 برجل ب نذل ب جف ولا لو مق نست

 ه«) 408 هداج دقف ىفاخ. ه4 اهبراوج . 51 0 2 2001 0 1

 برط. 6 40 ىئدهملاو. م " تيلح. م 02 رفوف . 7 00 نوجا. 1
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 بالك مريغ انذو هفص لياخ :ةجح 8 نيكس اعضب اعم هانيئنع

 2 مل نمك ىتم هبرق ىلع هنود ضرالا تلاح امل 0

 لق ناميلس نب ديحم نأ ناوكذ نب لّسغ نع دوواد نب دمحم ركذو
 ناميلس نب ىلع قيبخا ءاهتطو ىق بويا ايأ نأل اهريغ نثشش ام نخأ هل |

 هجو ريغ نم تثّدح لق ئوحنلا كبزي نب دمحم ىنتلدح لق شفخالا 6 |

 كحيو هب أها ءىرمَتلا ةيح ىبأل تلق لق #هنا شايع نب ةملس نع ظ

 كنم رعشأ م ىنا نومعزي /تلق ا لق سانلا ليقي ام ىردتا ةيح ابا اب
 ءانغ هيفو شايع ىب ةملس ليقي هذع برب ىفو «سانلا هللاو كلع هلل انأ لاق

 سايا نب عيطمل هنا ةبش نب رمع ركذو |

 توص 10

 6 كت ع 23 6 3 أ 5 ع |

 سدس ىلع ىنلتقيس 7ىدجو نم بحلا نأ

 000 ا ا ل
 ٌرَكَسَعلا اذ تْئَنْقَأ دقف ٌرِبَِرَب اي هللا ىفاخف
 ربتسعلاو كسملا جيرو لكشلاو ّلَحْلا نسحب

 روحا دوج ىتلييصو كر 3 :

 فيفخو قاحا نع ىطسولا ىوج ىف فلطم لمر ناحلا ةتالث مكحن هيف

 ليعامسا ىقربخلأ «ىنحملا بويا نا نع سوهو تايؤلا نب نورا نع لمر
 3 9-5 3ةفد 5 5

 ناكو تقئتنعا ناميلس لأ ةيراج وبوب لاق بش نب رمع امد لاق سنوي نبأ

 لا همت هتف 15

 فرعي ىتف ةرصبلا ىف ناكو رَقْوَج اهمسأ ةيراج نِهيف تايّنغم ةراوج اهل |
 ةيراج رهوج عم تاب هّنا سيا نب عيطم غلبف هجولا نسح فاّحسلاب وم
 [ /لاقتف كلذ هظاغف ربرب |

 فاوقألا اهصيمق اهيلعو - فاكسلا رهرج هللاو كان

 فاظخا الو ٌصقن ِهْنُكَي مل لمادا [اييه دف

 201 : ا

 ) 7 انينع. 5) © نيسيخو. 0 4 بثاك. 24) 7 هدم. 0 1" ىريمنلا. |

 /) 408 لاق ال تلق. م) 40 ىننا. 7) 4 ىَتج, 02 ىدج. 2405 ْ

 ىراوج . 0 1" 2048 اهيف.
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 معذ تلقف كدنع 2 كاذ لحو لاقف كدفرأ الا هل تلقف « لبجاو محا دقو

 تلق مث

 لّشهن سراوفلا وباو عشاجأو هثانغب بتحكم ةرارز 0

 لاقف شيرف نم تلقف تننا 6 ىمم ى ١ لاقف 7 ىلويق هظاغو كتمببلا داك ساف

 لاق ول نب وماع ىنب نم ل ثنا اهيا نمف شيرق نم راك 0 ويا 3

 كموق تنم هلاو مألا نلقف متتدجا اف ةنيدملاب هترواج ةعضر هللاو مامل

 كديقي كنذأب فخاف معءاشو ديس تناو رذنملا ىب كلام ليسر ءاج م عضرأو

 /كمركا ام هللا كلناق لاقف كيصن الو دحا و هضرتعا ان كسبتحا ىتح .

 دي 6 ىنربخا لق عيكو انبخا ءهتايصق ىف :هلخداف تيبلا ذخاو

 ةملس ناك لق ىتعلا ىنتدح لق ديح نب لهس آند لق ىناركلا دعس ىبا

 ميينعت وراكم ناميلتم نوحي ةيع اعلا قادم باو شايع نبا

 ةملس لاقف ربرب اهل لاقي مهبيقستو

 ب بح نم تقال امو ىلعأل ىلقلا نم ىفال ام وُكشأ هللا ىلا
 لذ 3-2

 ىرز 1 ترمشو ىنادُخأ كتقرافو ىببصلاو ةبابصلا تمعدو نيح 3

 رقعجاك تايثانلا نفاانلا تنئاو. :اهيدقمل ناكر اّنع رفعج ا

 0000 راو ايحتساف كل ىع اهذخ ةملسل ناميلس ىب دم لاقف لاق

 هل لاقف «اهثذخا نا :كلمأ ام قتتعأ لاقف اهذخا ىف هيلع جلت اهديرا

 لك نازي كيف اهذخو * كلم ام قتعأ نيعلا نيكس اب نايفس وبا

 لافف ةملس اثر ناميفس وبا تام املف »كلمت ام

 بحاصب كتعجاف هل بحاص ىلع يضم مدلك وقعت هزل كرمعُل
 عا هديا 2
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 بكاوسلا عومدلاب ىب ةيع 00 2ك اماذا ىئنحا عطقت

 «بئاصملا دنع 8 اًقرتتعمو 0 7 اَدّنَج ارمأ تنكو
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 ىنبا ديح#و رفعج ىلا عطقناو نوسصتيو نيدني ناكو نيتلودلا ىمرضخ#

 اهمو «داجاو رثكاذ امهحدمو سابع ىب هللا دبع نب « ىلع نب * ناميلس

 هلوق ءانغ هيثو هب اميهحدم

5-50 

 - 305 د 6ه-ِ ١3 3 5 0 7 ع

 نامي هودهلا دعب ىرس قربل ناباب ىتليل تلاطو تمقرأ وو
 2 3 9 عا - ع يد 5 ع 0

 نانفق جلط محلطلا صمأ ىلا ادمه ةنيدملا مالعاسب * ىىبضي

 لاق الرج هةر ىطسملاب لوأ ليقت منكلو 0” نامحد نينيبلا نينذع ق ىنغ

 اهيف لوقي درطعل ىكل هيفو

 59 3 - 5-0 2 325 5 مهن - م و

 هلوق حاردل نب دوواد نب دمسح هريكذ ام اهنمو

 داحس نع ىطسوسلا "ىرخ قا رذولا ئالطاب ليا: اليعنت نطع امهيف ىنغ

 ّْ 0 اهيف لوقي
 يابا ام: نانغم 4ك املا ؟هلارت اذعح ىاطنلا نبل

 نظاو هل ةديصق نم نعش عماج ىف دوملا ىبال رعشلا 0 تكجو كفو

 « شايع نب ةملسل اهنا نم دوواذ نب كم «كذ ام ال يحاصلا كلذ ور

 لق لق هريغو ةبش نب رمع اس لاق ىرعوجل زيزعلا ىبع نب دمحا ىنربخا
 لنا نع ناوكذ نب للشغ «نع دوواد نب كم ركذو شايع ىب ةملس

 ثلخد لق قول نب رم ىنب ىلوم شايع نب ةملس نع ىعبصالا نع متاح
 هتديصق لاق ىقو سبح وهو ىجاسلا قدزوفلا ىلع

 ُلَيطُأو ؤوسعأ همثطد اًنيب انل ىتب هامسلا ككَمَس ىخلا نأ وو

 )7 هس. )0 نامحن. 6 2 ىناكلم. 4) 2 ايهيف. 0 3188 نب.
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 لإ

 درا ضمت ىورأل ىلا ىديس اي كتايحو هقطنم لسضفب الا قطنا
 | ىسحا ام لاقو ديشرلا كحضف ةاعيش اهنم ىريغ دحا فععي ام تيب

 | عيبرلا نب لضفلل لاق مك رد فلا ةئثامب هل رماو كرعش ىف ضمأ ىذدصلا

 فرصنا دق كيشرلا ناكو اعيش ه لزانملا انيط ىف ملس ريغ لنحا لاق لف

 ةريما اي معن ءلضفلا لاقف ملس كللذ فصوف 4 لزانملا ىوطو مجدل نم

 ه«داشنأ نم ىيمنلا غرغي ىنح امئاق تست نأ املس رماف ىرمنلا نينموم ا

 هلوق ىرمنلا هدشناف

 دهعلا نع كيلولا م + ان تلضوت ةديبلا 2بلس 000

 5 اهالك لاق ري مع اب كدنع عشا امهيأ ديح نب سابعلل ديشرلا لاقف

 10 مالك تلحفتسال 0 ىتح هتدوج لحفتسي مالك 8 ناك ولو

 دجا ىندشنا لاق ىمع قربخا (24ىرخا مرد فلا ةثامب هل وماف ىومنلا

 هلبق ملس تامو رساكل املس ىقري 3 0 رهاط قا نبا
 ْض هع ء.د 2 هد

 15 أراع وأ كنم ا.كف ناكف ةهنئربسو ابر : كلش كل اك

 9 ارارسساو انالعا هيلع هدعب ب رعشلا فت ول

 ٠  تحاصب تعجن الا بحاص ىلع ةبيصم ملك وفعت ام كّدجأ

 بكاوسلا عوصخلاب ىنيع ليد 1 مك ربك ام اذا ىتاشخأ ْمُطَعَت

 920 نان 22 هببذ هلو مككل ءانغلاو « شايع نب هلل رعشلا «ليوطلا نم هضورع

 « ىطمولاب جزفو رصنيلا
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 ا آس لق كيوم نب دي ىنربخا « ءىشب هباثا الو رعشلا قاب «دنم عيسي
 ا

 تو ىداهلا ىدوم تك ىدهملا انافو كيبشا" لاق" بيا نع نا < نب تاهدخ ا

 ا
 هأنهف نيئنهملا عم * رساشل 0 ىءبلع لضوفا اة كادف هل عيوبف ناجي |

 6 هدشنأ 2 هللا خفالخب

 ناجركب هللا ةسفالخ ا نب يح لا اجل ّ ظ
0 5 

 ا رسم ل قاب هيلا يس ف سعالا ممن

 نايأر هيصمي ال مىحلاو هيأر ىلع ىروشلا ءلخْدي م

 لاق هيورهم نم مساقلا نب دتح آس الق ىتعو ىلع نب نسل ىَتبَحا |
 تيشرلا ىلع شانك هلسا لخد' لق ةيبا نع نمحيلا :ةيع.' نب حاص ىنتدح |

 هيف «هلوق هدشناف ىيك نب مرفعجو سيمكم ىب سابعلا هدنعو 0

 هلودق لأ ىهتنا واملف يجادحألا تلكشو لمعلا طخ

 جايه  ىّتق اهجيهي ىتح 0 فويسلا ىف ايانملا نأ

 م هل ريصأ قحص لاق ةدئاز نب نعم كلذ # ناك كيرلا 3

 هلوق ىلا ىهتنا ىتح كنا

 يارفألا هفّيَسب نيكي ىتح هفْيَسب :قيصملا ىَشْعَي جَجدمو 5

 ظانتغاف نينموملا ريما ىدص لاقف 0 نب ديزي 7 كلذ كيشرلا لاقف

 نب لضفلل ايفاسم ةكماربلل اودع كيزم نب ديزي نكو ىيكي نب رفعج

 هلوق ىلا ىهتنا املف عيبرلا
 جاقو ٌبكوك هموق للكلو ٌمهسونر وف ليللا موجأ تن

 نينموم لا ريمأ ” دمت ىتح رعشلا ةّلق نم و ىيكاي نب رفعج هل ملاق 0

 1 لاقف ىميمتلا /نالف ىف راشبل اذه هريغ ىف ليق ه رعشب
 هن لهو راشب نساح نم 0 الا انا لهو »ىديس اب ىدص لاق ملس اب
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 ظ : : ا
 | لكشاف ىاولا ىلا هيف جاتجاف ار رهأ ديشرلا مابا ف ثدح لاق ه خبوت نا

 ظ رامتاف ةّضقلاب هوربخاف تقولا كلذ ىف 4دروف ابئاغ 0 ىيكي نب لضفلا ناكو

 هيلع لخدف /مهيف ىرج ام كىمحن هتروشم ىلع رمالا فغناو هنقو ىف «ىأرلاب |

 | «دشناف رساخل ملس
 1 ٌريبَكلا بطخلا هان ام اذا ةاوس هسكركحفو ةتهيدب

 | ريشملاو رواشملا و ىذا ايار سكلا نفيا 027

 | بأ ىدضودخح لاق هل نب رفعج 7 ربا « ترد فالأ ةرشعب مل رماف

 1 ه»كوينسي رسال ملس ىلا ءاجح .فيقيشلا ابآ نأ زامل ىنثدح لاق ءانيعلا

 هدشناو هافانا انا عمسأ هل لاقذ هعنف

 ت١ 615 2 7 21061 ع 3

 10 ترسيبأ ةراج ىكتشي اهلحس نأ ىنوتدح

 دمع كسل ىف ربآ ريغ اهضاكسعي ل

 1 0 نابع اي انو كدا ذأ

 ِْرْيَد باب عرقي علصألا كّيعار بق مث
 ( افرصت نأ كءادف 0 ع مل # لاقو ريناند يح هاطعأو ملس ككاضف

 18 نبأ انب لاق ىلع نب نسل 3 انربخا ؛ .انريد باب ىعا علصالا كبعار

 لخد لاق ةماعد وبا ىنثدح لاق لماك ىبا نب دا ىنثدح لاق هيورهم

 نيشلا .لاكو مالسلاب ةبحألا ىئَح هدشناف كيشرلا ىلع رساخل ملس

 معايح كيبشرلا لاقتف ه ماقُم ما عادو ىلعأ لاقذ مالسلاب هللا مهايح

 هدشناف م ناك كلذ ىا ىلع هللا

 20 ماظعلا ىلع ىلجلا ريغ مهنمو كنم قبي م
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 هلذاوص 6 تماث ىفقو..ىرست هردص لبالب

 هلتامح 4 ننبص امى :الخألا .ءاكم كنيار
 هلضاف لصضفلا الا س انلا ىف نق ىَرأ ءئثسلف

 هلافاثا ةلتيعتم ريغ هناعل ليفي

 هلعاف و ٌلضفلا ناف ربخ نم / ايي

 ىوت فيك * ميعاربال لاقف ىنيرضادح قاحا هنباو ىلصوملا ميعاربا ناكو

 اوذخ لاقف هنم :رتكأ ريمالا لصضفو عومدبمو يثرم نسحا لاق / عمستو 10

 ١ أ

 لاثمتلا كلذ الا ”اتالث مكنيب !هوهستقاف مويلا ىلا ىدها ام م عيبج ظ

 ىنذ ”لعفت اذكه ام هللاو ال لق مث ريناند ىلا مويلا هيدا نا ديرا ىن |

 ىلا اهلمحن رانيد رب ىفلأب .موقف ه هيدهن مت هنمت هيلا عفديو موقي رارحالا

 ند مشاه ىنربخا ( عني ايادهلا عوجج ابمسننفاو هلم تبب نم موسقلا

 5 ١ داك ا
 : ىددح لق" نينا * لح يعاوسا نى د ىسيع و ىنثدح لاق ىعاوخل سيح اا

 0000 الدينار نب ىعبل لبق لف ملعقلا

 رساشل ملس لوق لق كدنع

 عفت ام دولا ريخ نأ ةكلم َناينفلا غلبأ
 انحلال

 ةكج ضرزعم قدا لكنت ايا ابابا 10
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 قحا اناف ىللم 5 نم هفلخ ىنذلاو ىميدنو ىمداخ اذه لاقف « هيلع هللا

 دّيح نب مشا ىقربخا ءدكالما ميدق ىم اريسي اعيش اَّلا عطعي ملف هب

 كلام * ناك لاف ئمذكقلا نع ليامسا نب ىسيع آس لاق يارخلا

 ةدئاز نب نْعَمو «عمسم نب كلم نب عمسم نب كلملا نبع انبا باهشو
 ة نولضفيو هحدميو عمداني رساخل ملس ناكو 4# نوقرتفي نوداكي ال نيخاوتم

 ةذم ىف نعم مث انوخا مك ءللام قوتف «يغ ىلا هنوجرحكي 00 هيلع

 يقرب ب لاقف ةبر

 نامزلا بير باصأ نم /ختأو ناتهت ةربعسب ىدوج ني

 د ىسبأ كلام ىلعف و اًمارك اًمرق نييكب ام اذاو

 0 ناويحلا كلاهلل انايغ ن اك - 2 وبا يعم. .ىبأ

 نامي فلحب اًدقع الو لبخلا فاو ال نونملا ةتقرط

 ناعطلا 0 0 لُثَب كنع 26 0 نبأو باهشو

 ابْنَ 0 تشر قرخو سيق ىف رع هدفا ا كر
 نانا :فئافل ىف مهنم ت6 مجالا رار

 15 ناسمع ضراب ىوت باهشو انيفر تسبب ىوت نعم كاذ

 نرتاح ناسا قلل ل ةملُخبل امن ام امو

 ى نم ند لح اًبرضو اعط نوئملا ناقبسي

 دكيصلا كيع يقترح لاق: كيما نيك نب ديزي ىنتدح لق 0 ىقربخأ
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 الدرب

 اهراتوأ افنيتح نرد انشا: كيس

 نب هللا دبع آس لق عيكو 3 انربخأ «عرد «فلأ تايم ىدهملا هل رماف

 رما حقو ىدهملا تحهش لق محازم ىبا نب روصنم ءاآمس لق نامي

 هديب لقا "ىلع هل 2ضرفو مرد ثقيلا .نيتعيراب ةططصفتلا ىباا نب ناورل

 ملسل ةفالخل ىلو امل كلذ دعب كيشرلا رماو مغرد فلا نيثالث ٠ هثاسلجو

 م هع

 كرداو

 رق نأ نينموملا ريما اب هل لاقف يرد فلا نيعبسب هحدم دقو مرسال

 عروسعب سس ناورم 6 ىطعا ام
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 ةلاسر ىكتتأ ناورسمل ل

 ةكافنب نيكولا "يما ىنابح

 هلم بلص نم ثرح اَقْلَأ نينامث

 لاقف ناورم : هباجاف

 ةياغ تيطاعت سق ورع نب يلبس

 لعفذف هيلع ىلضفو ىندزف 7 جد ل

 ماس لمج

 اكئاقل نع ىنتثي ال ا

 اكئابح نم تاظاط 55 ةرهشم

 م ىلأ نم اًمسف :كي رو

 اكئاشر 4 ىلا ولدا تلتبأ 0

 اكتادر 3 ةلرووسصسم كي مونشفانلا م الا َت 00 لف تلفن 8

 نب ليعامسا «ىسب دكمحا * نب كي وهو قحوملا نب ةساوسو

 ةكرت كيشرلا نم ىبا بهوتسا لاق هيبا نع دامح ىنثدح لاق ميكاربا

 انيملستبا ن ءرأ لبق هل اهبهوف

 لاق ىع ىربخأ ءراءنيد فلا نيسيخ اهنم لص ثيراوملا ” بحاص

 ينيشولا ىلا عفر نا دمت ىباو ميرف نيا 0 لييعس نع .قاغف ولا ىدادخ

 ىتدح

 تثراو ريغ ىع تام 7 لف ناكو رساخلا ملس

 « ةديإز نمو * ةصاخ هنم هذخا ايم ؟ فذخو قمت مدق رسال املس 9

 هدقتعا امم هريغو راقع نم هفلخ ام ىوس رد فلا ةثاميمخو فلا فلا

 ناوضر فيذصلا * ركب أ لآ نم هيلاوم هيلا ملظنو كيشرلا هضيقف اميدق
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 الرس

 ىنعي «لب لاق كينعي وا ىنينعي هارتا هيبأل ىدهملا لاقف عماس ىّشاح
 لاق هيورهم ىبا اس لاق ة ىلع نب نسأل ىقربخأ «ىنكي 2 ةيناولا هما ظ

 ريسن عينبرلاو انا تنك لاق ىبا ىثدح لاق نسل نب ىيج ىتثدح

 تعدصت 2 #بغكلا» نأ تيار عينا م لاق حا روصالا ليم ل. اذ
 ةهبججي ملف لجيرلا نم عيبلا هل لاقف اهددشف دروسا لبك ءاج الجر 0

 ةبعكلا ءدّدش ىمون ىف هتيا, ىذلا لجرلا نا عيبرلل لاق ٌلقعا اذا ىتح

 ىف نما نم ناكف كنايح ىف لعا ثنك ام لاق /ىدعب لعت ءىث أذ

 عيسولا نب لضفلا ىف رساكل ملس لاقف ناك ام ىدهملل ةعيبلا ذخا

 دخكيص 2 ءايبع نم سانلا لقنتسأو قو 8موي مالسالا ربَج ىذلا « ىبأو
 20ديلاقملاب | أو عيبرلا 8 نبا مهكلم ضاهنأ ةادغ شيرق تسالق

 | دكيحامقلا بارض 7 خذمي وعلا ىضام :دتدحمت اي رسمألاب م
 أ 0 تا 1 دا 0 د ل 5 ع

 2 توقعم لك اهذم ليضغلا هدب تلح م لا كفاض ا1ذنأ رومآلا ن

 نود ناحل ىلع دلت قى ديننا لنك لضفلا نأو 0 لا ل

 نافع و م امد لاق ع قي ٠ او فالا ةسمخ لضفلا هل بيف لاق

 15 ديشرلا ىف رسال ملس لاق وامل الق ةماعد وباو ميرغ وبا كيعس ىنتدح لآ

 نيمالا دمح هنبال ةعيبلا دقع نيح

 رقعج ةنبآ ةكيبز نب ديحل يدهلا _ ْئ 0 0 دق

 ركفملا 7 فورعم اب 7 كم

 دمحم اض“ لاق 4 ىلع نيا لسل 2 ل ةديبز هنطعا

 20 نب كيحاأ ىنتدح لاق ورع نب هللا دبع "آس لاق هيورهم نب مساقلا نبأ

 هاهيف لوقي ىتلا هتديصق ىدهملا ىف رساخل ملس لاق لاق
 اهرادقم سانلا ُفِعَي ال ه اطغعلا لْذَب دنع .ةميش هل
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 اتيكينت وا اًدَرَف ئككينت «اميك اتيروز هللا كدع ملس 0

 اَنيِحْشُي ملسلا ّمُأ ٠ كاركذ لشمو ة فِبَش ىل باع الا كقركذ نام 7

 نم 6 ىنيفعت نأ تاجا 0 لاغو ريناند ةسمخ هاطعأف ملس هءاسجن لاق

 لاق ىلع نب ىسللل قربخا ءاهقفنتف ريناندلا هذه فخاتو ىما كتراؤتسا |

 يقدح لك لاك نبع ب نبل نبي ىوحب ىتدح لق ءيوريم نبا امبالا

 وباو ىدهملا ىلع عيبرلا لخد لاق هيبا نع عيبرلا نب مساقلا نب دمحم ظ

 نحدتي نإ نع ده هللا ديبع وبا هل لاقف ابتك مضرعي سلاج هللا ديبع
00 

 نيعلاب ىارذأ كناك +لاقف لعفا ال 7لاقف جنن ىدهملا هل لاقف , عيبرلا ىنعي

 كرما ذا ىحتنتنت ال ملف لاق اهب نا ىتلا نيعلاب كارا لب ال 8لاقف كوالا

 معم م نوكي نأ نمأ الف, !لفا نبا تلتق ىقو مالسالا ىكر تننا هل لاقف 57

 نيب 7 اودجوف هشيتفتب رماو اروعذم ىديهملا ماقف اهب /كلاتغي ةديدح
 ىللوو هللا ديبع هبا ليعو عيبرلا ىلا اهلك رومالا تدرف انيكس هفخو هبروج |

 هيف رساخل ملس لاقف »دواد نب بوقعي

 ةيحان رظنت تنأو ر وألا ىف رشني بوقعي
 :بسصانلا 8 كاذك كسسسشلع لف :هتلختفا 1

 لاقف فيدنز هللا ىيبع ىبا نبا نا عيبرلا ةهج نم ىدهملا غلب ناكو لق
 الطبم تنك ناك انف نع صخلأ لفن كتم م نيسح اذه ىئدنهلا هل |

 ايراص رش زلنا لسع نأ لإ ل دينيا ول ىلا نم ياعلي
 بيطت ال لاقف هلتقأ هيبال لاقف ”بوتي نا 0 هباتتساف كلذب رقاف و ايفخ

 ىبا نبا ناكو 5لاق هللا ديبع ىبا باب ىلع هبلصو هلتقف كلذب ىسفن

 دعب 4# هلاس مت ةفيصو ىدهملا هل بهو سانلا فما نم هاذه هللا ديبع

 اهنم أطوا طق ةيشح صضرالا نيبو ىنيب تيعضو ام لاقف اهنع كلذ

 ه) 41" ىتح. 5) 47" اقبش ىل ستيج. 6) 76 كركذ. 24) © 8048 هل.

 ©) ل ىتينغت . 7 © 8008 هيلع. 2 7) 7" لاق. 2 ملال لاق,

 © 2008 ىحهملادل. ]7 نوكت. 2 © ايف. 0 8 دجوف هنا را
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 لدا

 | 2 هْبَسَت الو ٌركذ ىل كارو اف ُهَيِداعأ تمشت ال كالبم كالوم
 أس الق راع ىب هللا كيبع نب دجاو ساّبعلا نب دما ةىقربخاو ءهنع اقعف .

 لق ناميلس نب رفعج نب دحاولا دبع نب سابعلا «٠ ىنتدح لق * ىزنعلا

 | نب رعم ةديبع ابأ تعمم لاق ىعمسملا باهش ىب هللا دبع نب ىسوم ىقدح
 أ تقي نأ نسج ناك هذكلو نجع نا نس ال رخل لع نك لين ىذلا 5 5 95 4 3 8
 لاق ةيورهم نب مساقلا نب كيت ابن لاق ىلع نب نس ىقريخأ « لعسيبو

 ثلخد لاق لهتسملا وبا ىكدح لاق ىنابيشلا نسأل نب ىلع 6 ىتدح

 اهضعبب ىتري راعشا اهيف /سيطارق هيحي ىيب اذاو رساخل ملس ىلع اموي

 رفعج ماو اوتومي مل امارقا اهضعببو « ةامسم ريغ ةيراج اهضعببو * رفعج ما

 ٠0 نأب انوبلاطيف ثداولل ثدحت لاقف اذه ام كك هل تلقف 7 ةيقاب فئموي

 ظ اذه مل :ّنعُنف دّيِل ريغ لوقن نا انب لمجج الو انرلجتتسيو اهيف لوقن

 | ليق هلا ىلع 7 اميدق هيف هانلق ام انرهظا ثداح ثدح ىنف 8# هنوك لبق

 ريبرلا اننالاق نيسكلا نب ئسيفو نيرخ ىب قمح قررحا «نررلا 3

 ليق نوماملا دشنا بناكلا ىسحلا ىب هللا دبع لاق لاق راكب ىبا

 اه ةيعاننعلا ىبا

 لاجرلا قانعأ صرحلا لأ وومع نب مْلَس اي هللا ىلاعت

 كتير ام هللاو ةءورطأو نىيدلل ةلسفمل سول نأ هللا ٍرعل ىقدص نومأم ا لاقف

 رساكل املس كلذ غلبف اعنطصم هيف تميارف اهرش الو اصرح طق لجر نم

 رعشلا كلذ لثمي رودبلا ونك فّرَضلا عاب ةلعافلا نبا ىلع ىليو لاقف

 90 ىنيسنيو ىب فنهي اًيثأد وهو ىنغتسأ نا دعب 7 دقترت مث كثعلأ ككفملا

 | ىلع نب نسملو ىمع ىنربخا ؛نيذع ىبيت الا كلما ال انا, سصوخل ىلا
 ا بلاط لاق نارهم نب ءايوكز م امد لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحن امن ًالاق

 ةرئاج ملسل نيجرخ دقو اعيش هل بهي ه نأب رساكل املس فيقمشلا وبا

 و هةوكبي فيقمشلا وبا لاقذ لعفي ملف

 0) 41 بشن. 5) 41 هسو. 0 47 نع. 2 47 آن. 0 477 مساقلا“ ْ

 7) © عاقر. 9) طل هدرص2 7) © 8008 تمن من. 2 © لعتف . ا:) © عئافولا .

 دس ذل" هلمسع. 7 كل" دري. ) 41" ىنتتدح. 08 نأ
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 0 هليقب رساخلا ملس اهاثر ىدهملا تنب ةكونابلا « تمنام امل

 3 ارزيكلاو ىدبهملا ةسنوم نامزلا بير « ةكولابب ىَتوأ
 نادلاولا اهل ني ةدولوسم اهلثم ىلع ضرألا وطْنست مل

 نانجلا لها ةئيز نم تدكابصا قد ماما تم ذب ١ « ٌكوناب

 0 سّنَأ نيب 5 فن لك يف اهئاكسو ضرألا كل كب :

 نسم نب ىلع ىنتدح لق هيوريم نبا ىتدح لاق ىلع نب نسممل ىنربخا
 | ىب ميمث نب هللا لبيع وهو ىحسالا للهتسملا وبا ىنتدح لق ىنابيشلا

 «ملس هيلا ىلسرأت بابحلا نب ةبلاو ىجاهي رساخلا ملس ناك لق زج
 4 هل لق لاقو

 فلطنأف هانزلا لعأ نم تسل ىقلخ اب بابحلا نب ّبلاو ا

 فدلعغلا ّىئ حاتاقملا جولو ليكم هجلون قمرا هيف نخجت

 لس و ةيبئازلا ىبا اي هل لق مثىل لقد: كلذةل كلفن ,عالبلاو 'تيشأف لق

 نم الفآ اًيطوُل ناعبر ناكو لق ةهكان هنأ ىنعي ئميمتلا ناعبر كنع

 | دجا نع ىلجعلا ديح نب رفعج ىنثدحن لق افيرظ ةمالع ناكو تافآلا

 نيف ىحع نب مثيهلا نكن لوقي ناعبر تسعمس لق ئلعابلا ةبواعم نبا رو
 * اس لق ىركسعلا سابعلا نب دما 1 ىنربخاو «هدعب ىنم تلفي هنورث

 رساخلا ملس ناك لاق ىلاميلا ىسوم نب ديح كلام وبا 5ىنتتدح لاق ٌىزنعلا

 ديف ملس لاقف هب مف هدقرتك ىدبملا كلذ غلبف لعل صعب ندم
 برطصت هاشخالا اهقرح نم داكت بنعم يدها ىلع ىنتَأ ا

 بذخكحكلا بناكلا سأرب روحي دقو ْمُهّلل ءاوح ونب كادف عمسا 0

 او ل ا بذاك ريغ اًنيمي تفلح كقف
 بمقتل, :ُسْرَقلا لع .ىقالش ولو . انبا مريخ ” ىحدم فلاب آلا

 بّلظلا اهتاف ام ةيحان ّلك ىق اهفرصأ ميرلا َنانع كسكلم ولو

 جس 0) 417 تام : 1" :جيتابلا 66. «ذ4ط س. 2) 1" لاقف. 0.18 2083 رسال هصق لاقفإ

 0) ص 1" ه1مضم. 2 8>يلا. 7)ذص 1 21026. 60) © ةلغافلا. 7) © هكينب ٠ ناكذ

 2 هس. لاق. 2 خا" ةصءو. 28 هزه. 24 ةمايقلا هذ حدم فلاخ .



 الذ

 نتنم وهو ظيلغ ءاسكو لبك اقخو سيبارك ةمامعو سيبارك صيمقو
 همالغ لسرا مرق اذاف الخب هيلا مرقَي ىتح محللا لكأب ال ناكو ةحئأرلا

 فرعا معن لاق سأرلا الا لكأت ال كارا لثاق هل لاقف هلك اسأر هل ىرتشاف

 لكآ سأولاو هنم لكأيف هخبطيف امن ىرتشا الو مالغلا ةنايخ نمآف هرعس

 ة قربا ءانول هغامد نمو ايرل « هقيصلغ نمو انول هينيع هنم لكآ اناولأ هنم

 6 ىهد امد لق هيورهم نب مساقلا نب مخ 61 لق 5 ىلع نبا نسل

 ءايميكلاب ىلب ىف رسال ملس ناك لق ىبا ىربخا لق ىعيبرلا نسل نبا
 هل عنصي نأ لجو رع هللا دارا املف الطاب هل ءىش لكب بهذي ناكف

 الا ىحا هيلا لصي ال هّناو ابيجت ءايبيكلا بحاص مأشلا بابب نا فىع

 10 تفققدف روعم عضوم ىلا هيلا ناخدف لق هيلع هلحف هنع لأسف اليل

 ملعلا اذهب بجحم ليجر مكتلقف هللا كفاع تننا نم لاقف ىلا جرف بابلا

 ال ىلا تيلق لق توقلا لمعا امنأ و روتسم لجر ىناف ىنرهشت الف لق
 ريغص هبَش زوك هيدي نيبو 8 لق كلذ متكأف لق كنم سبتنقأ امتا كرهشأ

 اعيش يرخأف اهتكبسف ةقطوبلا ىف اهكبسأ لاقف اهتعلقف هتورع علفأ ىل لاقف

 15 هعد لاقف هتتغيفأف هغرفأ :لاقف ثلعفف هيلع كر لفشا كلما كل

 نعبف ماشلا باب ىلا هتجرخاف لا دعو هعبف ير تحصا اذا لاعغم

 ام نآلا بلطأ لاقف هتربخأف هيلا نععجرو اهرد نيرشعو # ىدحاب لاقثملا

 هتيطعأت اذحا هيلعت 2ال نأ ىلع عرب ةيامسمحب لاق نكيفت تلق تقش

 دق «ىل ليقذ هيلا تثدعف ةلطاب # اذا اهتنكتماف هم ةفص ىل بتكو

 90 ناك كلذخلو هبش زوكلاو هيلع ةبكرم بهذ نم هدّيشملا زوكلا ةورع اذاو لونكتأ

 م لجو رع هللا نأ تسملعو كفرصناف هيلع ىفجل اليل هبلطي نم هيلا لخدي

 ىفريصلا ىرارمع نب دم ىنربخا « لطاب هلك اذه ناو اريخ ىب دارا

 لق بعك وبا ىنتدح لاق ىناميلا كلام وبا و ىنتدح لاق ىزنعلا اسس لاق

 «) 8 هيتميصلغو. 5) 18 2036 ىيبرلا 0 هتثاس. 2 هدا. هذ

 تعفد , 1 نتلخد. م 1" تلق. و) 18 روهشم ( 1 ههذص 668). 7) ىك" هدد

 2 8 لق. )18 دحابر 7 دحاوب. 2 1" الأز ه3" ملعت. 70) هل ةتعنص ر

 1 هتفص . 0 1 هت. ه) 1 هبشلا. م) 317 هدد. 9و) 8 أس.



 هل لاقف رساخلا ملس رضحو رمع نب ىسيع سلج# رضح ذأ ىديزيلا

 سبقلا وما ةديصق ىور ىلع ىنجفأ كم“ ابا ب |

 هرتس ىف هيفك 0 سر ٍلَعُت ىنب نم مار بر ْ

 انا ل كيرا اذك هلاق اذه ىلا كعد ةام هل تيلقف لاق |

2-3 

 ال ىيع محفم ىنا ىسيع جوي نأ داراو 00 هه سم لاا
 ا

 ١ 0 1

 ثلقف تلعن الا كيلع ىقح يح ابا اي كلعسأ ىسيع ىل لاقف كلذ ىلعردقا

 يشأ نم هيلا طمغ 0 مومغم بر

|| 

 هم هللا 6 اص |

 ةررسم 0 ةهنم ا 0 ربغ ماهسي 10|

 ةريغ نم ردد لي 170 ل ئرمأو

 ل

 هرصع م نيلاح ىتفلاب ٌبلقنُم رهدلا كاذكو ا
 ا

 هع ّئ ءرمط أ راسيو 2 يسب رسعلا طلخت طلخ ظ

 لح دع ال. تقسم عسب قت
 2 كر

 هرشأ ىلع ىكسي حمار لجر هفلخ مي لك ْ

 صج ىف ّبَصلا يلرك ُهَمّيَس لمعلا ْيِي 1
 كحصضف رشلل 6 ضرعتلاو ىغبلا ةبقاع نوكت اذكع لاقو مهنو ملس متغاف لاق

 نأ آل تيبأن هنيدو هتنايصو هعدت نا لجرلا دهج دق 1هل لاقو ىسيع

 نب ديحم ماس لاق ىلع نب نسل ىقربخا لم رح ىف ” كلخدي

 لوقي نأ نيعمس لق ىلفونلا مح نب ىلع ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا

 باب قلي ملس ناكف ةدحاو ةّيطع رسال املسو ناورم ىطعي ىحهملا ناك و0أ

 ءنيضضفم ماجو رسب مرد فالآ ةرشع هتميق كافلا نوذربلا ىلع ىدهملا

 كىسملا ةحئارو نامثألا ةيلاغلا بايثلا نم كلذ هبشا امر ىئثولاو َرْذل هسابلو
 95ه هم

 ليك ورف هيلع ةصفح ىبأ نب ناوزتم ءىججو هنم حورفسال ةيلاغلاو بيطلاو

 ) 43" يلتمز 7 هرتق. 5) 43" امو. 0 47 لاقف. 4) 8 هس.

 ه 8 ةةيفاعلا كعستلف. م) 13 طدم ىّتم هقم» زاجتحالاز ه1 ةياغ. ى) هك

 ةيفاعب (1" عل). 7) 288 ةيوشم. 4 47" اهفس. 101 ضيرعتلاو 2 13 هس.

 70) ه1" كلخدا. 27) هل ىنثدح .



 كفيتسيو ىسي نكي رون "اهقلي 62و اينكلا ضقرو
 0-0 3 طا ل 3 500000

 كغني مل هلللا ىكنع قزرلاو هقازرا دفنت نأ 5: فاضف

 00 007 هئابي ور نس ىلع 00 0 ا
 3 ب62 د

 ةركسعلا وبا د لاق هيورهم نسبا امن لاك 1 نب 0 ىنربخا

 ظ يبا يع واما ىتلدح لاك يايا يب ايست ىبيسملا

 ناميملس نب مناك نع انك ,لاك عّمسم نب © كلما كيع ديع نب نانس
 وما ردع

 لاقف دعلا ىف قى هعش ه«دشني ذيهاتعلا وبا هدنعو ةرصبلا 0 7, ذثمي وعو

 2-23 ع

 قبس كلو هب ىنمجث ناك ثيح ةعاسلا زامل ىلل بلطآ سابع اب متفق ىل

 10 بجأ هل تلقف ناميلس نب رفعج راد ىنكر دنع اسلاج هتدجوف هتبلطف

 ةيفاتعلا وباو هسلج ةيحان ف سلجف متق ىلا ىتح م ىتم ماقف ريمالا

 هيف رساخل ملس لوق 9 كشناو ههجاوف زامإل دبا ماع ُ هدشنب

 كدَعِرَي سانلا كَهِيَي ظعاو نم ىيرتلا جبقأ ام

 ١ جسما هت ىسمأو ىف اقداص ردع 3 ناك ول

 15 اذه لاق ريمالا هللا عا اذه نم ةيفاتعلا وبا لاقف # اهلك تايبالا ركذو

 ل تلك ثيح كنم هلاخ رصتنأ ةرساشل ملس كخا نبأ وهو زامل

 لاجرلا قانعأ صرحا ٌلذأ ورمع ىب ملس اي هللا ىاعت

 7:لوالا ىرعش ىف بهذا رث 1ىنا ىخا ىبا اب زامجلل ةيعاتعلا وبا لاقف لاق

 ىروضح ىف اضيا 0 تيبهذ الو هب فتنغا نا ثدرأ الو كلاخ بهن ثيح

 20 ماق ث امكل رفغي هللاو قزولا ىلع صرللل نم تبهذ ثيح ىداشناو

 لصو لاق نافه ىبأ نع رهاط ىبا نب دجأ نع ىع ىقيبخا 20 فيضناق

 نورشع مريغ نم هيلا لصو ام ىرس ةصاخ كبري لآ نم مرسال ملس ىلا
 سابعلا نب ديح قربخا ءاهلتم ديشولا نم هيلا لبصوو رانيد فلا

 ديحن ىبا نع ابهيبا نع لضفلاو هللا «ديبع ىلمع ىنثدح لاق ىديزيلا

 ه) 476 ملف. 65) © فاخي : 7” كفني. ه) 47 كعبي. 24 417 كبع.
 4 وه كغ. 111 164: هل كلام نب نابيش , 18 كف كلام ىب نايفس. م/) 18 هدسن

 و) هل" هدشناو هصق هدص. رساشلا 2018 هس. طلق. 42 416 هرصز 6 رصتني.

 /) 18 لوقت. 8 4106 هدص. 70 © ىرعشب. 7 1 بهذا , 28 هد. اضيا.
 ه) ل6 و. رم) 8 خصاخ طم»و. و) ىه1' دبع.



 اللذي

 ناسَع «تيقب ام ناطكق ىف دوجلا

 ناوخالا ّلعف ام ىلابأ الو ملسا

 نانسْلاو 0 2 لاعفلا ةرذل تلص

 ديجي /نع ميعن نب بوقعي ءاس لاق رامع ىب هللا 4ديبع نب ىحا قربخأ
 - ور 5 ا

 نع هيورهم نبأ نع ىلع نب نسل هب قربخاو هيورهم نب مساقلا نبا وا
0 

 00 نع 7 ىبزغلا

 نمل رعشا وه لوقيو ةيعاتعلا ابا مكقي ملس ناكف امهنيب ام دكعابت 8 ناك

 املس بطاخ 8 ةيفاقعلا وبا لاق نا ىلا #سنالاو

 0 صرخلا لأ ورمع نب ملس اي هللا ىلاعت
 ىل ريصم سيل عع ربصت لا _ ا كاذ ٌريصم سيلا اًرْفَع كيلا ريصق اينذلا بق |

 ا 0 نأ ىرمعل لاقو هنسجتاساف علا اذه كيشولا غلبو لاق

 0 فشكنا الا ةبيعم لطف صيرح 7 نع تيستف امو ايندلاو نيدلا رمل

 راوجخل ىلع ىليو لاقو ةيعاتعلا ىبا ىلع بضغف املس كلذ غلبو همذا امع

 اناو بلطي وهو و« رودبلا زنك كفو صيرح نأ رت معز فيدنلا ةلعافلا ىبا

 ( كلك نتعب ةيفاتعلا ىبا نع ٍفرحاو اهريغ كلما ال نيته. ىببت قدروا

 ىنربخا لاق ىسوم نب دمحم "اس لاق ىلوصلا ىيحج نب دمت قربخا |

 ىنربخاو * ىمصاعلا رفعج ىنثتدج لاق ىسوكسلا ليعامسا نب يفحص |

 ني ينكر نع نسل نوب عالعموم لا يلا ع ىلا
 ةيفاتعلا ايا منا رساخل ملس "نع ىاضقلا كرابملا نب ىلع نع #ىنثادملا ىيحكج |

 هيلا بتك «هيف رعشلا اذه لأق امل وم

 كَقِرَي الف سانلا ُْفَقَرَي ظعاو نم ٌتيهزتلا حبقأ ام
 دكجسملا هتيب ىسمأو ىحكضأ اقداص هديت ىف ناك ول

 ن) 17 هدم, ةطتق ؟هرتهوز طف طفدعت 7686 زه ذص 18 ة1مص6. 2) 1" كل. 0 ©

 نايبلاو. 4) 41" دبعز 8 هس. نب لجأ. 0 41 ىنثلح. /) 47 بيخاو.

 و9) هلآ" نيرعلا. )دس 15 ه1مص6. 24 نأسنالاو. 7 ©2006 اموي. 2 هل"©

 ديشرلا رعشلا اذه. 0 17 ةلسفم. ) © 2008 ءىش ه0) 1 هدم.ز © نع

 همذا امو هنول. م) 1 معرب. 9) 5 ردبلاو 6 زونكلا . 7 1 ىنتدح .

 ه) ذص 8 هلمسو.. 2 18 ىنيدملا. 11 هد. هيف رعشلا ٠
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 ءامب 9 ةرمكلا مالصت لدم خف ىثواف ادعو « ىنتدعو

 اهيف ليقيو

 هالعلا ىب رمع اهيف كيتا اهرض ىنسم دفق ةيرك مك

 قربخأ «هيلا تلصو ةّينس ةيطع لوا تناكف مرد فالآ كشعب هل رماذ لاق

 | 8 لضفلا ظخخ بانك ىف تدجو لك هيورهم ىبا ةىكدح لك ىلع نب ىسلل

 ناك ىذا ءارسلا .نا .ثج .ىئاسغلا ءةستع نب: مصاع ناكو ناورم با

 هل ةفطالملاو هب وبلا ريتك رساكل ملسل اقيدص رهاط نب هللا دبع عم

 ملس لوقي ديفو
 د 3

 ناس 4 تيك ام ناطتخت ىف درخلا

 ناوخالا لدعف ام ' ىلابأ الو دلما
 نامؤلا 1 ةكع ني ”هي ام هضاب
 نم 7 ا فرع

 لصو ام غلبم ناكو مثرد فلا نيعبس  مصاع هاطعان 7 انيب نيعبس تناكو*

 لاقف امصاع امد ةناثولا هترضح املخذ 7 عرد فلا ةيايسمخ مصاع نم .ملس ىلا

 15 هيلا عفدف هب قحا 8م ننأت ذوخام ىلام ناو مل ةثرو الو نيم ىلا مهل

 ءاداوج اذه مصاع ناكو 1للق ثراو ملسل نكي مو رد فلا ةيامسمخ

 ىنثتدح لق دعس ىبا نب هللا دبع آس لاق وافل يل ني قربخا

 نب دبزي نا دكيزم نب ىسوم نب مساقلا ىنربخا لق نامهط نب كيح
 ةبتع نب مصاع آلا هب رحم رعش ىلع طق ” ادحا ثدسح ام لق َدَيَْم

 20 1 7 هيف رساخل ملس لوق ىلع هثدسح ىناف ىناسغلا

 ناتُهت اهضراع ءامَّس مصاعل

 نايقعلاو م ردلاو نيجللا اهراطمأ

 ناريبنلا ثبَحخ نأ ىدانت 3 نك

 )8 انتدعو. 47)3 اس. 6 1" ةبيتع. 2) 1" نابيش. ه0 1 ملساو.

 /) 4173 لعف ام. م) 6و. ة)ززص 1 هلمصو. 2 1" هدص.ز 13 اغلا نييعبش .

 1) 176 و. 2 1 هدد 7) © دحا نم كدسحا. 7) 473 نيكللاو زيوبالا و

 6 زيوبالاو نيجاللا . :



 الرو

 ناكو لاق انتيب لمخو ملس كيب هللاو راس لاق تيبلا اذه راشب عمس املف

 لاق ىرنغلا ليلَع نب نسل 7ىقفدخ لاق“ ىفيصلا ناريع نب كمح |

 ةروضنلا نك ماصت تباين لك ئنامبلا «  ئه. ني تلح كلم ونا ىسدح .

 رساخلا ملس هيف لاق ةلجحب عصق |

 دوجلاب سانلا نجس ّنَسفَأ هدج ىذلا دوجلا جلاص اب |

 نووأدا نوب ناحيلس 5 2ك ءعفري اننا |

 دوسلاو ضيبلا فالتتخآ ىلع اًملاس هب ارورسم كمل ال 3

 لاق ىلع نب ىنسملل ىقربخا «مهرد فلأب مهل رما /#ىلايللاو مايألا ىنعي

 ناملغ نم رسال ملس ناك لق هيبا نع لكوتملا مداني ناكو ليعامسا نبأ ظ

 اهيف لوقي ىتلا : ىو ءالعلا نب رمع ىف ةيميملا هتديصق راشب لق املف راشب |

 مَن مق اًريع اهل ٌهَبَتَف ةرومألا ٌباعص 6 كّنهَبن اذا 1

 خئاع راشبل رمأذ 2 اهابا «لشناف دافاوف ءالعلا نب رمع ىلا ملس عم اهب ثنىعب |

 كيف © ةقيرط ق لق »نق هسفن ىنعي كمداخ ّنا ملس هل لاقف مرد فلا |

 هدشناف تاه لاق + مث مكحن مث عمسن لق كانهل هكنأذ لق ةديصق

 توص 20

 ءاسنلا ناس نب قالا امم كرك ىل انف ءاكلا قرع نتف

 هاّيع هادب ىَمْلَس نم حبصأ هب وطسأ تنك م حيك بلق

 هايد نم اهريغ ىل امو ركع اسهفرط ىفو كسم اهسافنأ

 «) 1 ناك كلذكو لاقر هل ناك كلذكو. 5) ه7 اس. 0 18 كلم.

 4) 47" روصنم. 4 183 عفرت. م01 مايالاو ىلايللا. و) 1 8 حلاص. 8 8

 لآ كلو. 218 هرضس2 7 © كنهحبد. 2 ىلا" بوطخلا »0 ذم 171 ةلوسع

 70) آل هرصضن ه) 475. م) 7 بلق هلل.



 انيس

 لوقي ىذلا نمف لق كءادف هللا ىنلعج «ىق فاعم ابا اب سنا لاق

 تناك ةرصقمب هعنقو هيلا هبذنتجاف ذاعم ابا اب كدبعو كجخو كذيملت لاق

 اعيش ىنآ الو هركنت ةام ىلا ذاعم ابأ اب دوعا ال ٍلوقي وهو اثالث هدي ىف

 م ىلا :ىجيتأ فساف اب هل ليقي وهر كتعينصو « كذيملتو كحبع انا امنأ هّمْذت

| 9 

 روسجتلا ةّحللاب راو اًمع تام سائلا بقار نم

| 
| 
 ا

 هقرستف هيلا سانلا 507 ىركذ هيف بعنو ىنيع هل ترهس « دق ىنعم

 نع ككو 0 هبخ عفش ام ديجو /ىأل دعيف هنولعسي ةعامتلو دوعب الأ

 | لاق رامع نب هللا كيبع نب دجا ىنربخا «2هنع ىضرو هل عجر مث هبرض

 او نب باقعولا دبع ىنثدح لاق روصنملا ىلوم ليئارسا ىب بوقعي و ىربخا

 ةراشب ناك « دق لاق راشب ةيوار ىريمنلا ناعم وبا ىنثتحح لق 8 رام

 تيبلا اذه اهيف ةديصق لاق

 هللا ىيضاسقلا تابيطلاب زفو هتجاحكب ردظي نق للعلا ابقار نك

 ىلع فخاو نسحا وه انيب رساخل ملس لق دق ناعم ابا اي هل نلفف لق

 7نلقف وه امو لاق اذه كتيب .نم نىسلالا

 روسجكلا ةذكلاب زاف»و امغ تام سانلا بقار نم

 قا الوز مغ ا, يحنب هنأ تددول هللاو اما اعتيب هللو بعذ راسب لاقف

 ضارعأو هضرع كتهل ىتم ةبح رانيد فلا مرغم ىّناو منع هللا .ىضر ركب

 هللاوف لجا لاق ه مغ الا كنم ليقلا اذه يرخا ام هل نيلقف لاق دهيلاوم

 انو ترحم اند لاق ىلع نب نسل قيبخا .«كيص الو اماعط مويلا تيعاتا

 ىخنلا م دمحم نب قاحنأ نب ديك * ىقدح لق هيورهم نب مساقلا ىبا

 اهيف لاق, ةديصق راشب لاق ىيمنلا ذاعم وبا لاق لاق

 مهللا كتافلا تابّيطلاب زافو هتجاكب رفظي ل سانلا بقار نم

 لق ىق املس نأ هنفرعف
 هم) 8 هس. )امل. 4 هاك هيف. 2) هب هيلع. © 8 ال .نأ.

 7 8 ديج سمها. م) ىآ" ىنتدح. 7 8 8 راشب ةيوار هم0 هد |

 طله طوام7. 2 شل 803 دق. 7 ذب للقف, 8 ليقف لاق. قا
 لاقف. 7 1 8008 فيدحتمصلا , 7 ؛ةدد. هنغ ةللا ىضر. 4 ةه 8 ةلمصع

 0) © 2008 كيلش. رم) 7 لكيح نب قاح , 8 قا“ نب لمس.



 نع ىلفرنلا دمحم نب ىلع ىنثدح لق رابع نب هللأ « ديبع نب دجا
 ىرتشاو هعابف افحصم هيبأ نع ترو هنأل رساحي ملس بقل امنا لاق هببأ

 ىبع ءىنتدح لق ىديزيلا سابعلا نب دمد ة ىنربخا « اروبنط هنمتب

 بقل مل هثلأسف اضل ىلاخ رساخلا ملس زامل ءىل لق لق 4لضفلا
 مبقأ ىلا عجر مث ةريسي ةّدم كسن ناك دق هنا /لق مث كحصف رساخلا 5

 هنيثب ىرتشاو هلبق و هذج ناكو هيبا نع هترو هل افحصم عابو هيلع ناك ام

 ٌتلعف ام ّكحا لعف لم كليو هل لاقي 8ناكف مضتقاو هربخ عاشف اروبنط

 ىقريخا ءاذه نم هنيعل قا وه سيلبا ىلا هب لسوتا اعيش دجا مث :لاقف
 حلاص نب دمحا ىنتدح لاق دعس ىبا نب هللا دبع مان لاق ىمع

 نب ديحا نع ىبا ىنثدح لاق ةزاجا 1 ىلع نب ىيح انربخاو بنوملا 0

 نوب ىب راشب لاق لاق ملاص

 تودص

 مهن ىقتلملا ليبسو ىقتلتق ال اننا انك انمح نا شيعلا ىف ريخ ال

 جرح ريغ ىف الو ىقالّتلا ىف ام مهل ئيلقف انيقالت مارح اولاق

 َمِهَللا كتافلا تابّيطلاب زافو هتجاحب مفظي ل سانلا بقا نم 15

 هخلسف تيببلا اذه ىنعم 7” فخا مت اتايبا رساخلا ملس لاقف لق

 هلوق ىف هلعجو

 روسجلا ةّذللاب زافو امَع تام سانلا بقار نم

 هديفي الو هيلا لخدي الأ » فلحو طاشتساو بضغف اراشب هتيب غلبف

 هيلع لقثي نم ّلكو هل فقيدص ٌّلكب هديلا عفشتساف ايح ماد ام هعفني الو وم
 4 ديا لاق مث هانحتسا هديلا هرلخدأت ٍّيلا نولخدأ لاقف هيف ملف هن

 ٍلوقي ىذلا نم ملس اب

 م مِهَللا كتافلا تابييطلاب زفو هتجاحب رفظي رل سانلا بقار نم

 ه) هك دبع. 5) 47" ان. ه) 417 اس. 2 28 هرج: هه ذص 1" ةلمص.

 /) خت" لاقوز 3188 هدص..هناز1" هس. ناك كق. و) د" ىخجلل 7 هوب 2 خت

 لاق. 8) 41" ىنتدح. 7 181 2003 ىيك نب. 701 ذفخاف. ) ه1 فلخو
 28 نأ. ه) ذآ" هيلع. م) مهنلا و 13 هده, طق ةمعمت0 طعصتقا 6



 نيبو هنيب ام لسف ر نينغملاو ءارعشلا نم خصاخ ةيفاتعلا قالو كصوملا

 اصرصخ ىيك ىب لسفلا ىلاو ةكماربلا ىلا اعطقنم ملس ناكو ةيهاتعلا ىبا

 ةيعاتعلا هيأ لوقي ديفو مهنيب نم

 لرد :هملس وسل هي نبل” هتحو مليسل ليستلا اننا

 للي ةينانعلا ا نور نمو نادل 4 يبس نطتاانف لا

 ةبتع هعم مح دقو ةيفاتعلا وبا لوقي

 رقسلا اذ دعب ملس اي تمم ام ىَتَم ىلابأ ام هللاو هللاو

 رجلا ى « تدلبق ىذلا ُتْلَبَفو ءَتْفُط تيح ْتْقُ دق سيلا

 ىلصوملا ميعاربأ سيح دقو ةيعاتعلا هبا لوقي هلو

 رم شيعلف ىيلصملا سبا مس كنود سي ٌملس اب ٌملس
 رح ههللاو تاذللا سأ قَبسمملا «نَكس ذم تاّذللا باطتسا ام

 عشت مضيف 0 هللا قلخ رك يل

 لق هبورهم نب مساقلا نب دمح /ىنتدح لق قع نب نسم قربخأ
 نسل نب ديعس ورمع وبأ ىنثدح لاق ىطساولا نسل نب ىلع /ىنثحح

 15 ىف عقوف هتاريم اوهسنقا مرساضلا ملس وبا ورمع تام امل لق رعاشلا ئىلعابلا

 بقلف هيبا دنع تناك رعش رئاخد 8هناكم ذخاو هدف فحصم ملس طسق

 نب *مساقلا نب دمح /ىنثدح لق نسل قربخا ؛: ىلذب رساخلا
 !هلبا رساخضلا ملس ثرو لق ىناجرمإل ةرمع ىب دمح ىنتدح لاق و هيورهم

 نمو ناريلل هبقلف هدنع ءىش ال ىقبو بدالا ىلع اهقفناث مثرد فلا ةكئام

 90 ىدهملا نم مك هعفني ال ام ىلع هلام ففنا اولقو رساخلا ملسب هفرعي
 مهرد فلا ةثامب هل رمأت هب بقل ىذلا بقللا هغلب ” ناك دقو ديشولا وا

 م فلالا ةثاملا هذه مهل لاقو اهب مءاجف كناريج لاملا اذهب ٌبّذك هل هلقو

 ىقربخا «رساكتلا ؟ملس ال مبارلا ملس انف بدالا كحرو اهنقفنا ىنلا

 )18 لضف. 5) 47" داسفلا بابسا, 1 داسفلا بابسا اميفر © ثادحا ببس

 داسفلا . 02188 تفاط هج34 تدبق, 4) 47 ىف باغ( ىق). 0 43" سانلا ف.

 /) دلك اس. م) 81 هس. 7 © هلكب. نذتك كلخل. 2 81 ورمع .

 يوناو ةمارملو عفتني. 71 لق 3 ه) 81 لاقخ. م)6©

01 1 7 
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 ى ِرُجَي ىّتتلاب ْفيطت فَّش هسأر ىف هل
 رحب الروب ىدل 0

 0( بجاعلا بجعلآاب حا لكل ن
90 

 ولو عفشلا 2 انقتح درا رد لويعأ

 ا ني ا يبا تقع نك

 ىنخلب اهبطاخت ىتيراج ىلع شحفتا لقو هنول رّيغتو افالم بصغف ةق
 ىرسف ملقلا ىنعي امّناو تننظ ام ىلا بهذ اف ىيلع ضقخ هل تلاقف

 © تعمس امب كنم ملعا ل لاو كيعس كخو هنع

 ٍيادخألا تشو ليحيلا َرصَح

 هبلقب نخدق نارين «ينوشلل

 0 ٌلرابلاو قر الا

 « ىطسولاب لوا ليفت 000 ىب مشاهل ءانغلاو سا ملسل رعشلا 5

 هللا ناوضر فيّدصلا ركب ىنأ كوم مق ةرم نب مين ىنب ليم وربع نب مُلَس

 ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم رعشلا نونف ىف فرصتم عوبطم رعاش ىرصب هيلع
 هبهذم ىلعو فرتغا هرتك نمو فخا هنعو هذيملتو درب نب راشب ةيوار و»و

 هعابف افحصم هيبا نم ثرو ههذال لاقي اميف رساخل مملس بقلو رعشلا لق هطمو 0

 رعشلاو بدالا ىلع هدقفُتأف الم نبا ممل فّلخ لب ليقو اروبنط هنمثب ىوتشاو
 ميعاربال اقيدص ناكو كلذب بقلف ةقفصلا رساحضل كا هلها ضعب هل لاقف

 ه) © كلجع . 5) © طق ذصقف0ه0 04 «طهغ 1401108: تلاقف ملقلا ديري

 كربخ' هنع اهلأسأف بئاجت هنع ليسملا اذه ربخ نم كمأ كنع. 0 1

 قوشلا. 2) 47 هنع هللا ىضر. 0 ىل هنأ" مير 8 هد.



 1 فيدص بهو ىب ديعس اذه لق »2 تلق هفرعت اموأ لاق نايذهلا

 هللاو ةىش ال لق هيف ىاأر ءىش ىاو تلق هقيشعو هناصلخو سابعلا نأ

 ىب سنا لخدو لضفلا ىلا كلذ دعب تلخد مت ةثاثغلاو دوبلاو رْذقلا الا

 ةصق نناكف «ةفيرط ّلكب ىقاو نيكحصضملا نع ىحو رّخنو ثّدحن يش ىنا

 5 هترضح نم ير نا دعب هل ثلقف ديعس عم رفعج صف هعم لضفلا

 فيدص نيش ىلأ نب سنا اذه لق ال نيلق هفرعت الا لق نبعلا نه ند

 هللاو ىردا ال لق هيف هبجتا ءىش ىاو تلق هتصاخو هقيشعو لضفلا ىخا

 ىتثدح ءاهاوف ىلع امهتدعاسو امهيلع تلهاجت ىتكلو اعيبمج سانلا

 10 ىل لق سابعلا نب ميعاربا لق لاق نوراع ىب نوميم ىنتدح لق ىّمع

 سانلا نم هلهجي انك نم «ةبكنلا مايا انتفرع ممي تاذ عيبرلا نب لضفلا

 اهيقلث اًنكف اطرغم اريثك اهرما ناكو انلاوما عدوت نا ىلا انجياحا اَنأ كلذو

 نب كيعس 4 هتعدوأ نمم ناكف ةقثلا ريغو ةقثلا اهعدونو اةاقتلا سانلا ىلع

 نأ تننظف «ةلاطبلا ىلع انبحع امنا هل لم ال اكولعص الجر ناكو بهو

 15 و هييتاوخحخ هب هللاو ىنءكجغف نيح دعب هنم هتبلط مك بهاذ /ةنعدوأ ام

 ةراصف كلذ ىلع فلحو ىنتهبو اهيندحجنت ةعيدولاب هتبلاط ثنمأ اًملف

 اف متيهلا نب ىلع طقسو غلبم ّلك هب تغلبو ءامملا ىف ىدنع كيعس
 نىب دايح ىنتدح لاق ةمادق نب رفعج ىنريبخا «ىناقلي الو ىلا لصي

 20 نم لجر ىراوج ىف ناك لق ةناب نب ورع ىنتدح :هيبا نع* قاكسا

 ءارعشلا اهيلا لخدي ءانسح اهل لاقي ةفيرظ ةرعاش ةيراج هل تناكو ةكماربلا

 ديعس اهيلا لخدف باول نم نسحاسم لكب قأيف 8 ىنلاعما نع اهنولعسيو

 كلذ دعب اهل لق مق اليوط اهتداحن اهيلا سلجو اموي بهو ىبا
360 

 رعشلا نم سنج ىف + اتسح اي كتيجاح

 ) 4 ةفيرظ. 52) 2 ردقلا, 0 ٌّكقلا. 0 © ةيلبلا. . 4 © ةانعدوا.

 0 © 2008 كحكضلاو. . /) © 3008 هل. م) 16 دغاوخخ. - 7) 1" وبا 42 1" هدمت

 7) 1" ىناغملا.



 0 مصل انيعلا 4 ريق نو نم نا

 ريكت الب روج مظعأ ىبكحك اًمكاح ىأر نمف
 ًاكلتف اهايا هدشنتساف هب طحدف ديشرلا ناغلب ىتح تايبالا تعاشو لاقو

 وأ انمب ربيكلا ترنخا كليو هل لاقف .تشئاف :كيلع. سابا لوا كشنأ دل لاقف

 تدل ا ىديص و تلعما ادع ف تكا رث لين نق ريكا لب 3ع 3ك

 لخد لق ءانيعلا وبا ىنتلح لق ةمادق نب رفعج 4ىقربخأآ «مههلصوو كب
 ءارعشلل هيف سلج دق ممي ىف ىيح نب لضفلا ىلع بهو نب دكيعس

 ىلا تفتلف دحا نم فبي م ىتح رثاوجاب هل رمأيو هنودشني اولعجن

 تددعتسا تنك ام ىَنأ ريزولا اهيا هل لاقف فطنتسلاك بهو نب كيعس

 نانيب ىلرضح دق نكلو اهفرعأف :ةمدقم قىشنعا ايل تماكقتا الو لال هذهل 0

 نيل كل لف ل ا ب يتعادل عا ىل اوكا

 ديعس

 لاقملاب انحيدم نع العف / ىلاعملاب يقل لسففلا حدم

 لاجيلا حيدم نع لضفلا يك 5 كسك هجمت قورصأ

 دقل رونو ليقلا لق نئلو تدجأو هللاو تنستحا هل لو لضفلا برطف لق
 0 يا م ب اشم 0

 ط نب نوميم ىنثلح لق ىمع ىنتدح «اهاوس يدفع ١ ال نييتيبلاب

 ارفعج هاخا سفاني ىيحي نب لصفلا نك لق #ىمّيَرُكلا نع تتدح لق
 ىف هب سنأيو همداني رفعجب اًصاخ ْييش قا نب سّنُأ ناكو رفعج هسفانيو
 رفعج ىلا اممي تلخدف لشفلل ةلونملا هذهب بهو نب دكيعس ناكو هتاولخ
 نيردانتملا نع ىكحو ةهل ردانتو هدشناو هثّدحن بهو نب ديعس هيلا لخدو
 كلذ ىلع ديزي ال هيلا رظني رفعجو كحاضيو برطيو رسي ام ّلكب ىاو

 ريثكلا لجرلا اذه نم هل ثلقو هيلع تلهعاجت هدنع نم كيعس سرخ اًملف

 ) 7" ىنيلت. 5) 7" تطقسل. ه) © 8008 مفرصو. 4) 1 ان.

 © 4072© اهتاه. م © لاعفلاب. - و) © ماق:رقت. . 7 هل ىعوخل, 2 ىمنرلملا

 2 ذص 1" ةلمم6.



 »نااايس ردي ذا

 قكوعسم هل ل دع

 6 ىئدشناو دن يتاح بكتنا مث دهعومد 0 تضاف ىهجو 3

 بابَشلا ءامب اضع ىّلوت فنا باطخل ىنا ىلع ىدوج نيع
00 

 باوُنألا رديعطيم ا يجاد ان علا غبي مو اًبنذ ٌبراقي م
 تن 22

 «باو ألا ةعامج نم يبا 2 يس ام اذأ ىنيع هندقف

 بار زل 0 ىوتلا 0 َحِبْصَأ دقف ىرادل اًشحوم ادغ 5

 باوقلا ميظع هحنجم جار كسب كنان ىدعيفح اي هلا 0

 فورس

 بق ليقي هينئاثد لطعي ىف ىقاحلا طخ اهنيعب تايبالا هذه تيار لق

 هيكذ ام ىلع و اريغص هل انبأ ىقري هسفنل بعحو ىب ديعس ىقدشنا

 حب هبطاخا رلو تمقف 4هيلا تّمج امم ءىشب هركاذأ آلا قحشان مك

 10 قارولا نيسكلا نب ىسيع ىنربخا «اءاوس دامح نع ةمادق نب رفعج

 ةفلأم بهو نب دكيعس ناك لق ةماحد وبا ىنثتدح لق ناقه وبا ىنقدح لاق

 لق نشاعي ناك لجر ىتذخ اةنست# ةنيقو فسيوظ ىتفو دوما مالغ لكل

 انيا كيلا انيكاحت كق هل الاقف نادرما نامالغ هدنع اناو امري هيلا لخد

 تيكح انيأ راتخ نا كيكح رجا كل انلعجو اهمج ىسحاو اهجو لبجا

 ايهسيتحاو هنم هتجاح ىصضقف ماو اهدحأل مكحن هنم كتجاح ىصضقتف هل

 ىتح ايهتلخادف هعم ثفقو اضيا رخالا ىلع لام ٌمث اذيبن هدنع ايرثشف

 لق مث 0تاراسخل ىف تاراغلا موي اذه كيعس ىل لاقف هلعفك تلعف

 ريا لو نص مكح الا "/نايتشفا اج
 ينعلا ؟نكيحملا ديك انوا ثلا دا 0 اذه
 ريش لع نيبح لدن اذ لع اذك' |نع' لضفو

 ٍميشملل ّلضفلا ْلَعِحَتِو ىأرب اننيب يشأ الق

 رسيبكلا نم 7 ىلضف تذخا ا تلف مك واكَئابَت

 ريغصلا نم ىظح :مرحأ ىنرأ نأب اًبيَع ناكو

 0) © تضافف ىهجو ىف كلذ فرع ىار نيحن. 5) 1 2008 هيثري هسفنل»

 2 6 ههفه:  باّتكلا ةناكر هيف َرَأ مل هّباثك كثيار ام اذاو

 2 © مهل. 0 © تاراخلل م © ىنامكحي. م06 امزالم. 71 ىقح.

 2 © عنمأ.
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 نب ديح ىنثدح لق ىعس ها ىب هللا دبع ىنثدح لاق ىمع ىربخأ

 لق ىنغملا ءالعلا 5نب هللا دبع ىنتدح لق دواد نب بوقعي نب هللا دبع

 رضخا نيح ليعمسا نب نوميم باب ىلع اناو بهو نب ديعس ىلا رظن

 هيلع لبقاف قاحا ىلع تيملسف ئلصوملا ميعاربا نب قاحسسا هعمو قراش

 ىلع لبقاف ءىل فيدص نبا اذه لاقو مسبتف مالغلا اذه نم لاقو كيعس

 لاقو
 مَمْعَم لصفأ كري ىرغلا نإ مك يزَعلا عم نجرخت ال

 ردع نك ةكلغلاو نيدلاو ىقتلا ووُذ ٌلحتسي كهجو لتم ىف

 ل 4ةلظملا كبراوَش 00 00 داس لأ قا اتم

 ىبأ 5 رهاط نأ ىب دا 518 لاق ن

 نسكت سلف  هجرلا ليمج :امالخ انقل 0 بفو نب كيعس رم لق ةماطد

 ىلا لير لفادلي ملعرو يكتلي كافي كشاف ليسو نا كارو يقاس
 لإ دي تيب العلا هيلا لاو تقني سعلا 4 "ينفون كايعس قلو
 لغاشتو ءىجا نا ىلا هسنأو هتلح هل لقو «ىئاسكلاب هعم ثعبو هلزنم

 هبرأو هنم هةجاح ىضق ىتح هيرادي لاز اذ ئئاسكلا هب ىضف هل ةجاك
 ا ل ل لا

 32د 092

 هدحو 0 اناس عل ترسقأ

 هنعو ىقلخاو 8 3يق نقل رتمظاو
 اي » و

 هدهج ىنءاس امك هءاس ام بلطاس

 ناك لق هيبا نع ىاحا نب دامح ىنثتدح لاق ةمادق نب رفعج ىنربخا

 سيكأ نم باطخل ابا ىنكي ىبا ده ناكو اقيدص يل بفو نب كيعس

 ةّدشل لاح ّلك ىف هقرافي داكي ال ناكف /ابداو اهجو مانسحاو نايبصلا

 عطقناو اذيدش اءزج هيلع عرج نينس رشع هلو تاف هيلع هتقرو هب دفغش

 كلذ ىلر نيحن هقطعتسأو كلذ ىلع هبتاأل امري هيلا تلخدف هتاذل نع هو

 «) 1188 هدص. 5) 1" 8008 كبع. 2) 1 انل فيلددصرو © انقيلص. 4) ©

 0) 17 ىئاسكلا. مي © اباداو.



 ليمج بعذمو عالقاو ةبوت ىلع تامو هيمدق ىلع الجار محو باتو كسنت

 ناميلس نب ىلع ىقربخاف «هثرف هقيدص ناكو ىح ةيفاتعلا وباو تامو

 وبا ىكبف «ءىش ىف هراسف هذنع نحو ةيفاتعلا قا ىلا لجر ءاج لق

 ة انثّدك وهو لاقف كاكبأف قاح#ا ابا اب لجرلا اذه كل لاق ام هل انلقف ةيفاتعلا

 ارعش ليقي نأ كيري ال

 ايل تعجيا نايتع ان ا0 مليش كا ا

 ىقربخا ء«انوزوم ارعش هثيدح ناكف ثّلح هّناو هعبط نم انبجتكف لاق

 10 ديوبيس ىنثدح لق دعس ئأ نب هللا دبع اس لق فافخل ىلع نب نسمح

 دق ةماس ىنب لوم ىرصبلا رعاشلا بهو نب كيعس ناك لاق 3 هوبأ

 تانبلا نم رشعو نينبلا نم ةرشع هل ناكو رعشلا لوق كرتو 4سغوتو بات

 ةالصلا ريثك ىدص ًارما ناكو هقرحاو ههقرخ هرعش نم اعيش دجو اذا ناكف

 تناك ةضف نع ىكزيل هنأ تح /هدنع ام عيمج نع* ةنس لك ىف ىكوي

 15 ىلعالا دبع نب و نيسلل ىب ىلع ىنثدح لق ىّمع قربخا ء«هتأرما ىلع

 امالغ فشعتي بهو نب ديعس ناك لق ىتيللا نامتع وبا ىنثتدح لق

 هيف لاقف دحرجإ نأ هدعوت ذأ 7 هغلبف كيعس هل لاقي رطشتي

 ديعس نم ىريذع نم يمس نم ىريذع نم
 ديدحلاب ىناجايو ٌهاجأ مُصَللاب ةانأ

 80 ىلا بهو نب كدبيعس ع لاق نوراع نب نوميم ىتدح لاق غطخ ىنتلدح

 لوقي أشناف ةليمج لاوحا ىف ناطلسلا باتك نم ميق

 ىئشتعم الباطل انتاك
 هنآك ع د 5

 ىندالاو لذرالا ىف بهذت

 0) 7 ءىشب. 5) 40 ىنع 0 7 نب. 2) 7 كسنتو. 0 © ناكو

 هقرخن هرعش نم ميلع ردق ام ذخا. #) 1 هدد. و) 7 نسل. 7) © هققف
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 منعت -2) 7 مأ.١ 2 ام, 2 دط اهقمرت, © اهرظنن.



 ا

 ٌىرما نب* سيق نب بانج نب ةثراح نب «لفر نب بيسملا مهنمو
 لكاقلا وهو بانج نب ريم نب رباج 6 ىنا نب 5 سيقلا

 0 امدعب بّلهملا نب ٌتبزي انلتق

 ةلئاق ةعاصق نم الا نيدلا نع فقفانم قارعلا ىف مكنه ناك امو
 لك تدق ع وج جحا“ انما سيلاب نهال

 نأ نو نويرعب قلنا ريحا د١1 ذأ نب سس نو 4 انف و, عسشإب ةيعب

 ريب ىنب نمو بّلهملا نب ديزي /لتق وهو بانج نب ريهز نب رباج
 © غربغ نود 7 ليحفلا مقنم ثركذ و ةريثك ءارعش

 توص 10

 راوت اي سيعلا نبق نيح كثلق دقل

 ا نر انس راهرسا هيلع يحفراف وكف
 راسعكنأ هل بْنَ نينخ اهل ىسْفَتف
 رادحنأ كك عمك 0 هب ىرُكصو

 نمو ىماشهلا نع ىطسولاب لمر ميلسل ءانغلاو «بهو ىب كيعسل رعشلا 5

 «ةيناثلا ورمع ةحكسنو ميلس عماج

 هأشنمو «دلوم رصن نب ىول ىب ةماس ىنب ىلوم ناوتع وبا بهو نب كيعس

 فرصتق هتعانص ةباتكلا تسناكو اهب 7 ماقذ ذادغب ىلا ةراص مث : ةرصبلاب 0

 نومأملا مايا ىف تامو ايوبطم ارعاش ناكو دنع مّكقتو هوعنطصاف ةكماربلا عم

 مث بارشلاو ناملغلاب افوغشم ناكو ةءركذملاب بيبشتلاو 7 لزغلا ىف هرعش رثكاو

 ه) 68رقز. ة)ذس 81: هلمص6. 0 18 هد. 4) 61:8 سابع ىباز كل ريمشر

 68 ريش 10ه ةاطث» 7,62: شايع نب لحتقلا . ) 18 زيرع (نيرع#) , 6 ررعر آد

 :نيرعر 8زيزع. /) © لنق ىلا, 4 رهص. و) 4 نوريثك, © ءارعشرثكا. 7) 8

 مهنم ليحفلا. 1) © أشنملاو كلوملا ىصن. 8) "راس. 2 76و. 6
 2008 بارشلاو . ) 4020 ركذملا. ْ
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 رداصُملا كيلع ثّكس نا كلاحب مهعمج تنياع ءانيع ىنب الهف

 بانج نب ريم نب سيقلا ىرما ىب ثرخل نب رماع نب ثيرح مهنمو
 لثاقلا وهو

 ا يي اك نأب اودارأ ٍنْطَق ىنب يموت ىَرأ
 5 ًالالش لجاع ىلع مرو ظيغب اًطيغ موج ل ناف

 الابق تَكَّلو امد 0 هلو ىنكلت رم ةيبلغتلا تيلف

 هنعمل

 ىرما نب نابهص نب دعسا* 2 0 نب ةمالس نب 00 مهنمو

 لدعم رومكلا 1ع 0 عضو هئاكك صيبلا 0 تقبع

 10 ىٍِلَخَبَتو ىاوس ىلصت ن )أ تعمزأ 0 ليلتلو كحو ملس اني

 لَْبُملا 4بيشملا ىلع بابَشلا ريغ © ىتملو ىضراعب تيار اَمَل

 لثعتي رن ءهادت 500 ىدنلا ىلا شهي ىف َلّْبَح تمص

 لضغعملا /ميركلا ةمركم ٌكبنو ىمولا كرتعم دنع 0 انا

 لئاقلا وقو بانج نب ريعتز نب رباج ىبا نب و نيرع مهنمو
 15 ةليومل معنلا وذ 8 ىلع تاكا وربع اسبا ملا

 هليدح ةونبو مكدالب لك نكت 0 ا

 كيمو سستم مهب! ميش سسخا لسا 0“

 ةليوطلا 2مهدالب ىف اور اطف ىربَخ مهتقدصف
5 1-0 

 وسو بانج نب ريغزر ىسب نامعنلا 7 ىبا ىب ةدانج نسب ةكافرع مهنمو

 20 لكافلا

 0 اقع ىداولا ا رد أ نسم فارعلا قوبأ افع

 روح سسناوأ 8: هعبرت مل ن ناك ةسيور نمي نع رسيوست ضورف
 5 23 هم

 روقف نهظحل ىف القلا هابط اهتاك ه ٠ هرجولاو # ايانتتلا قاسقر

 0) 8 تينعو 4. تنعأ . 6) 8 هس. ) 8 ىتّملبو ىضراعب. 2) 8 بيشملا

 بابشلا ىلع. 20 8 هادح. م8 لضفالا. 0) 4. ريوعر 8 زيوع, © ريزع , 8

 زيرع. 7) 8 ىدل. 4 1188 ىنبوز 4ك هليذجر8 هليج . 7) 8 هليسولا. 7 © هدظع

 ”) 8 معترت .. 7) هل بايتلا. 0) 13 صهتع., ذص ةه4 روكنلاو .



 قرقرت عومدلاو اهيلا انّحعف اهموسر ثفرع دق « ىلاتأ مويو

 فطنَت رادلا تناك ول ىنربختو اهتلأس امل ةّليقلا نيبث تداكو
 قرشوتي وأ شضَفري ىبيهلا ايف ةربع نيعلل تجمع ىملس راد ايف

 هيلع مالُجلا فالخ ركذي 4ةديصقلا هذه ىفو ل6
 قو برسل نم «باينأف الار اوهتناف قد اولبقت نا انموق ايا .ة

 ُفَعُشَي فرطلا اهوحن وُريِحُملا داكي ةرهقكُم مةجارجر ىلا اوءاجن
 نرخ ةكفااّمم ةنوضومو ةزرعأ سدا ماقراو فييس

 تلك تا ل امال ا
 قهشي هجمولل هالخ ةنعط هل ىكجلم نباو دجام ىم ىرف 8 نثاكو

 ١ ' مبا كلذ ىف ريمجر لاقو 0

 اناربج 7 ةاَُضَملا نم عنم 0 اهل تيفو لك نك ةييمأ لكاس

 انك «ام نيا ميرك ميركلا ّنأ لطب ٌدجام الا » فيضلا ُعنمَي ال
 اَناوْلُأ ةارضملا نم وجولا وسكت سلا يل د ل

 يا لا هل افك ال دروب مهيلع انلم

 اَنَبْطُخ هماهلاب ىلتخت امثك امْدُك مهماه اَنوَلَع اونَحَجأ اذا 18

 اناولا عقتلا ىف هبوت ىستكأ لق م ارفعنم هجولل ىق ميرك نم مك
 نان موقلل هتمادت ودبك هنرتاع دعب ىقانت و دكيمع نمو

 /لثاقلا وهو بانج نب ريهز نب سيقلا ئرما نبا

 رضاونلا نويعلا اهتماش كلبقو زوم نبا حاقل ىقلت نأ تينمت 00

 رقاعم قيدصلاو اهيف فيضللو ةحانمم نيب رمألا ىف ٌةحّنيم

 ©) 8 ىلايل. 5) 15د ميقلا. .0) 8 فقدتير ه4 2008: باتكلا اذه فلم لاق

 ىبيهلا هابف ٌةربع نيعلل نجع ىوزحب ارادا لاقف هّلك تيبلا اذه ةّمولا وذ خا

 قرضرتي وا ضفري. 4) 8 هتديصق ىئريقز لاقو. 0 108 بايناو انيلا. م) آب

 ةراجر 8 ةحارحر . ' و) 8 ىنرمْلا. 7) 47 داق. -2 48 رام. -8) 4 ىم مكو.

 8 © تاريخلا 7 © ميضلا. ) © امثيح. 0) آب ماصلاب . ) 8 ارعقنم
 9) آد ديبح. 7 آب هرج, 5طهأك 1011098 غ6 م. ا. 1. 1: 41118 داضم : © ناعم .

 53) 6 كسا. 2 8 هدص, "طقأ 101108 غم م. اء“ 1. 4



 نديم رورو لوت هل لب هيف ىَتَع لق « موي بر اي

 .: لجكح وأ 0 زعلا أ ا

 ة سالجلا ناك ٌىنابيشلا ورع وبا لاق «بلك نم ناتايبق لجو فوع لاق

 23 لوي ملف 0 هلوناو بانج نب ريعرل اَّطو نق «ئيحسلا فوع نبأ

 ة نب نيقلا ىنب ىف ةجوزتم ريهر تنخا تنناكو هدلوو هلام رثك ىتح هحانج

 لاقف دات هك ليمر راوص ةبف نوب دعمو ريهز ىلأ اهلوسر ءاجن 6ه رسج

 حالجل ا /لاقف اوليتحاف ريتك ددعو ةكيدش ةكوش مكثت هباككأل رمز

 ريهر لاقف لعفن ال هللاو ةأرمأ لوقل را

 ىَوَنلا انب و ٌطشَت دقلو ىّلق نعال ةثْفاف ىتناف حالْجلا امأ
 10 م 0 00 دنكلا "0 اًميخم نصعبسأل تانيط نعل

 ب 00- 0 ا 50 نب. فوعت ىبب 0 دج مساو لاق هلامي

 ىنب نم هنريشع عم عمننججا ىتح 1 ههجول ويه 1: ىضعو ةرذع 2 ىب افوع*

 نم اسيئر لتقو 7 #ل تبتو عبراحت هودصقف هرببخ شيل غلبو بانج
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 يل 21 يش تيت تتجمل هك م ا اا اا

 قافصلا نيب اقرام « ههظ نم هجرخا ىتح *ريهز نطب ىلع فيبسلاب
 ملس دق هنا ريفر ملعو هلتق دق هنأ ه ئميتلا نظو هنطب 6 رافعا تملسو

 لاقف هموق ىلا ةبايز نبا فرصناو تكسف هيلع رهجف كرحأي نأ فوختف
 هذا ريمز ملع ماملو كلذ مسف هدومكتيفكو اريقز تلتق هللاو دق © مهل

 # هموق نم رغن ريم عم امناو بلغتو ركب نم الم نع الا هيلع مدقي ولو
 موقلا اوتأ َرَث : بايت ىف نيتومع نيب هوبيغف هموق ريهز رمأف طرشلا ةلزنمب

 اولعفف هنفد ىف انل اونذث متلعف ام انبحاصب متلعف دق مكنا مهل اولاقف

 ظ نع اودعب اذا ىتح هيلع بايثلاو / نيدودع ىف انوفام اريعز اولمحف
 | اهيف ماونفدو اهرقمعو هةريفح اورفح مث # مهبايت ىف #7 ةوففلف همجرخا موقلا 0

 ركبل عمج هموق ؟ ضرا ريهز غلب املف ريم مهعمو اوراس رت نيدوعلا

 رن ايس ا ركب مسوملا هل جت نيح
 ودم زلات كيس مه اًريهب تينعط ذا فيسلا ىتاخ

 نمو « لثابقلاو برعلا ناش * نم هل عمجت نمو بلك ىنب ريح عمجو لق 5

 هل لاقي ءام ىلع مو لثاو ىنبا بلغتو اركب هازغف نميلا لعأ نم هعاطا

 تملساو ركب تسمرهنا ل اديدش التق مهلتاقف هب اورذن اوناك دقو كلا

 ظ انبا ٌلهلَهُمَم بيل بيل رسأو تموهنا رق ؛ لاتق نم اميش تلئاقف بلغت ىنب

 | ةعامج « اورساو ةريثك ىلتق بلغت هى بلك تلتقو لاومالا تقيتتساو ةعببر
 كلذ ىف بانج نب ريشر لقو 6 مهجرجوو مهناسيف نم
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 متعجر ام اثم ّليضقلا « الولف

 مكيلع 4# ىَقْخ ال ثيح انف

 راض نافطغ اهدعب م لَك

 اننع ءارغألا كت اع

 انيقتلآ موي انربص الولو

 نيف توملا راذح 1ثبره دقو

 ودمت نأ م ال ل

 ىارملا .ةرصتا نع نقلا ىَهلأو

 ءهايتلا اهتميش ءارّْذَع ىلا

 ءانغا هلا ناك ها ىحدل

 افلا مكنونو ازاهزأو

 هازال مقل نجح يبل
 ءاضقلا ضرلاو نافطغ امو

 ءاورسلا ءاملاو ضرالا ءاضق

 ءاقللا ربت يطل نس

 هامط اهنانسأ جامرأب
 ءهادص تيقل ام لثم انيقل

 ءافش ىكوتلل 8 نعطلا يدصو
 هاَقَعلا بهفَذ 7 رنا 8

 ءاجرلا انتوخآ ىم انقلخأت

 ءارضلا 0 بينلا ,بالح
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 بانج ىب ريع هاتأ اًمجن علط نيح ةقربأ ناك قابيشلا ورمع وبا لو

 15 بلغت لثاو ىتبا ىلع كما مث برعلا نم هاتأ نم ىلع هلضفو #ةعربا دمركاف

 هنم بلطي ام مهيلع ٌلنتشاف ةديدش ةنس مهتباصا ىتح عيلوف ه ركبو

 مهيلع ام اووي ىتح ةعجانلا نم مهعنمو بدل ىف ريعز مهب ماف مريقز
 نب و« هللا مين ىنب دحا ةبايز نبا كلذ ىار املف كلهت مهيشاوم تداكف

 مدا ىم هل ةبق ىف اسمئان ناكو ”اريهز نيب اكناف الجر ناكو ةبلعت

 90 : ٌىميتلا دمتعاف ىطبلا ميظع الجر ه ناكو امتان اريهر ىفلأف هيلع لخدف
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 او

 ىتح هافص رمخلا برشف هرمع ّلم نم دحا ضو هتاوزغ ىف ةبيقنلا نوميم
 ةدلو نم رثكا ءارعشلا نم َدَلو مالسالو ةيلعامل ىف رعاش دجوي مو هتلنق

 هللا ءاش نأ هبخ هركذ بقعب مرعش نم اميشو مءامسا ركذأسو ريهز

 ىنب نأ نافطغ بانج نب ريعز « ةوزغ ببس ناك ىبارعالا نبا لق « 4 ىلاعت
 ىو ءادص مهل ناضرعتف /#عمجاب اوراس ةماهت نم اوجرخ نيح ضيغب ة

 تيلوذ هذاع ! ياهي الو درجت لضعي الو 50 / لتقي ال ةّكم مرح لتم

 ” حاير هطئاح ءانبو مرلمل رما ىلع مئاقلا ناك رق فيع ىب ةرم ونب كلذ 0

 هاوعمجا امو هلعف غلبو »سب هل لاقي مهل ءام ىلع مو كلذ اولعفف رئاظ ىبا

 كلذ نوكي ال هللاو لاقف بلك مديس نئتموي ومو بانج نب ريعز هيلع

 و اوعمتجاف هميق ىف ىدانف ادبا اممح فختن نافطغ ىّلخأ الو ىح اناو ادبا

 ىف اهدقتعي ةرثأم ميكا ناو اهنع هغلب امو نافطغ لاح ركذف جيف ماقف

 نقلا ىنب ه ّقيتساو هوباجاف هنيبو جنيب اولوكجو كلذ نم جوعنمي نا دموقو 1:
 علتاقف نافطغ ازغ ىتح هموق ىف « راسف هعم اوزغي نا اوبأت مشج :ىم

 مامرح ىف ةرينلا كني ايمي لا دحر و يلج ياماو دك هياط
 كيباو ريعز لاقف ّلسب »هنأ لاقف هتبقر برضآ هباكصا ه ضعبل لاقف هوني ىذلا

 نم مث محلا كلذ لطعو هقنع برضف هيلا مق ّث ماع ىلع 2 ّلسب ام

 كلذ ىف ريم لقو لاومالا قاتساو ءاسنلا درو نافطغ ىلع وم
0 

 هاسنلا ترو انّيقالق امل َنافَطَع انل ربْصَت ملو

 اًمرَح نذختنل هللاو ءامأ ارلق كلذ اوأر املف مئانغ تباصاو توُنآو كلذب

 ه)ذس 8 هلمصم. ة)ذص 80 هلمصو. 0) 8 هدس 2) 18 هنت. 2 0 وسع.

 /) 4 مهعابجابز 8 تضرعف. م) 8 مهلعأب. 2) 41. ىلع. 2) © اوفجاف.

 7) 8 لتقت . 8 ه ابي , 8 داعي 7) 401 حاير. 7) 8 سن. 6) © اوعينجأ.

 م) 61:8 208 ىنبر © بالك. 9) 68 204 هيلا. ) كآن 208 ابيطخو 8ركذ مث.

 5) © رهتشاو . 2 آد نبر 8 ىسح نب. 0 كراصف. ه) 0 مهنم. ه) 51

 ضعب . ن0 ىهلز 8 لبه هنأ هل. )8 لبع.
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 ميسيسي رث رسمألا رَشتناو ميلحلا ىأرب هيفسلا «ىندوذ 0-2 ا ل 6 ا و و ع د هع
 لاق لاق ةديبع ىبا ىع ذاعم آس لق ىعاوجلا دمح نب مشاه قربخأ

 6 هنيبو مانيب ءىش 0 ف 5 كا تيحا 00 نب + عبو

 توص

 ى ىنيبيب ىجاح الأ سمشلا الو اًعلاط مجنلا ىأ ال مىفل اب الأ

 ى يرد لوقأ نأ ىريكت لف ماهوب افقلا فلخ «ىتانزعُم
 10 يأ ريغ رارمألا ىلع نوكأ ىرأ دو نهر ارسأ 0 نيبمأ

 نيحن ّلحتلا 0قأب ال ىعظلا عم انرم جادح نم يك تفللف

 هلوقو ؛هألكت فرحخلا جيشلا عم نوكت ةأرما 8ةيزعملا *ليوطلا نم دضورع
 نلعفيو نعرارسأب ىدي نيب نتدح نرص ءاسنلا نأ ىا نعرارسا ىلع نيمأ

 بكرم يكحلاو جادحلاو «نفرضا ال ىنأل هيف ىننيهري كلذ لبق نك ام
 15 ةكم لفال ءانغلاو ل باتج نب ريثزل رعشلا «ءاسنلا بكارم نم

 نّينحل ؛هيفو شّبَحو ىماشهلا نع ىطسملاب لوالا ليقثلا فيفخ نم هنحلو
 «ىطسولاب ليقت ىنث

 هبسنو بانج نب ريقز رابخا

 20 نب فيع نب ركب نب ةنانك نب هللا دبع نب لبع نب 2# بانج نب ريقز

 نب *ةربو نب بلك نب روث نب ”ةديق) نب تاللا :نيز نب ةرْثَع
 وهو ىكفاج رعاش ةعاضق نب فاحلا نب نارثع نب ناولح نب ه بلغت

 ارقظم اءاجتش ناكو عابورخ ىف مدئاقو م بلك ىنب دّيس ناو نيربعملا هحا

 تن) © ور طم ةمدوص0 طقاعوو هك ذطق 0 ]1هفأ ههمف هنو طنوطقرتمو0ه6 ص ©.

 5) ل مهنيبو هنيد. 0) كل نأو. 4) كل مرشي. 0 ل ىقيزعم , أ ىنيرغموو

 8 ىتبرقم . ور 8 قات, 8 قا. 3) هل ةيزغمل ا,
 2 ةيرغملا, 8 ةةدوغملا . 11 ا 7) © هاج ه8 بابح , آب بابخ .
 7 ل8 2004 نب. 0 كلر ةديفو. #) 8ربو. ه) 68 ةبلعت. م) © بلك.
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 ىف ءاسورلا دحا عيبولا ناكو نانهاكلا امهل لاقي نارمع نب نورام كلو

 ةظيرق ىنب ةساير 5سناكف هموقو وع جررخلل افيلح ناكو « َتاعب برح مي

 وهضنلا ىنب سيئر ناكو ٠ ىضايبلا ناهنلا نب ورعل جروخل ةسايرو عيبرلل
 رصن نب بهبح نب لمحو ىمع ىقربخا ؛ 4 مكشم نب مالس ذئموي

 نسحلا ىب نم م ىنكدح لق ءدعس قا نب هللا ىيغ آس لق ىلهملا

 نع راجنلا نب نزام ىنب ىلوم ىبوم نب نسل /ىتدح لاق ىراصنالا

 هقحلف عاقنيت ىنب قوس كيري قايبذلا ةغبانلا لبقا لق و ةديبع ىبا
 ةكاضلا اعمس قوسلا ىلع افرشا املف همطأ نم الزان فيقحلا ىبا نب عيبرلا

 ني لايهكا فض ' ليعي ايقنت دعت ةغيانلاب ناشف اييطع اكلي قتاكو
 لاقف عيبر اي ْوجَأ فيقحلا ىبا نب عيبرلل لق مث ىتلحار تاوصألا

 طق مويلك ثييار ام ةغبانلا لاقف فّلُخ 8نسسجوأ ام اذا اهنم وغتلاو

 ىنم لاقف عيبر ايرجأ مئثبكتجأل طوسلاب اههنهنأ الول لق مث
 ماظآلا ىف سبل تَّلَم دق ةغبانلا لاقق فقبل بكار ناو مامولا

 ةغبانلا لاقف فّلُط اهنا ول اهلعانم ىلا لاقف عيبر ايزجأ 17تقعتشاو

 ديحو ىرمولل زيزعلا ىبع نب دمحا انتدح «سانلا رعشا عيبر اب ثنا

 |. لق » ىمارحلا ىئنثدح لاق ةبش نب رمع اس الق ىديزيلا سابعلا نبا

 لاق هيبا ىع دانزلا ىبا ىبا آس لاق ه ىيبَزْلا دمحم نب ديعس » ىنثدح

 قيفلل ىا .ىبا :تايبلب لثمتي تعم الا .نانثغ .ىب ناب ىلا تيسلج ام لق

 فم ىو مى نخاع أبنا نإ ثيسمأو طن
 مهْفَي فو داشرلا بيعو ىهنلا دعب ىأولا ةقس نمو

 مَلْظُي رو ووّدعتَي م َميِلَخلا اوعاطأ ىموق ّنأ ولف
 مثلا ّلهأ /سكعت ىتح 8 اوُغلا اوعاطأ ىموق نكالو

 ) 6ثاغب. 3) 46 تناكو. 04 ىخاسلا. 2) 46 مكش. 0 4 ليعس.

 م) كلآس. و) 4 ةرغ. )6 تشحوا. 2 4© ارعش. ) 6 هه لاق مم.

 7 4 تفعتساو ماعطالا ىف نسحلا سلق دق, 0 نلعتساف, © تففتنشاو ماعطالا .

 ,) 4 ىمارخل آس. ) ل آس.. 0) 4 ىرعزلاورمع نب دعس (ةذو دمحم. م) 6

 موق مزحر ل موق. و) ه0 © (ملو) , 04 دعت. 7) 40 صكعت , © مكتكأ



 ريمالا اهيا « ىننُدا لاقف اديقم هتلعج فاحجلا ابا اي تألدخا هل لاقف
 عدها ع 35
 ىلا هباتك ىف ةفيلخ وبا ىنريبخا «٠هبجج امك 5 كل هفصأ ريعبلا بنذ

 يرخ لاق ىضلا ةمقلع 4 نع محن نب نمرلا دبع نع مالس نب كيح نع
 ايلف كّنلاب نوبعلي ماودعقف هضرا ىلا /ةبورب ىفقتلا هللا ءدبع نب نيعاش

 0 ةابور لق ناوضلاب اونا

 عقعقت اهباعك ةنانح او عفرأف ن .راوحلا ءاج قرا 5

 عيرألاو اهثالث ام رد مل

 ىددح لق لع ني نسخا قربا ؛ ماعطلا مدقو اهانعفرو انكحضف لاق

 دمج نع دعس ىنأا نب هللا يبيع ان لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم

 10 نييعل لق نياذ نب بوقعي نه ة عيبا ىع كلاما ند لا نك

 رعشلا انفد هللا دبع ابا اب ىل لاقف ا اني نيحا نبا نيلخ

 نفرصنا نيح اذه لق :كاذ فيكو تلقف مييلا ةحاصفلاو ةغللاو

 © ةيور ظزانج نم

 تومص

 رطسلاو جيلا قارس سيتألا تحي ال تل ال
 ريغلاو ةرهدلا فرص كلذف اشحو ةاهتكاس ناك نممم كراد سمت نا

 نيس نعو 3 نع قوكشلا لذ قوز فيقخلا ىا نب عيبرلل رعشلا
 وهو ورمع نع ىطسولاب لوا ليقت فيفخ ررتكأ نبال ءانغلاو «بيبح نبا
 20 « كيشن هوادتبا روهشم تودص

 فيقكحلا ىبا نب عيبرلا رابخاأ

 نم اعيمج ريضتلا ونبو 08و ةظيرق » ىنب نم دوهيلا ءارعش نم عيبولا ناك

 « هك. نرأ. 5) 27 هدص 0 ذم. 2038 ملعا ىاعت هللاو. 2) شك. نب.

 0 دع نيا “مز اةهع ةجور د يرمخا. و) مه اودغف. 7) 7 هماو

 7 76 كلذ. 8) 4 اهنكسي. 2 4 رادلا. 7:) 4 ضيبم لك اهب تلح.
 1) لل هت. 60) © هدم.



 نم رجرا انأل هللاو ديب أدي رجرلا ىف بحا نم « نيمار ىنأ تددو

 ةيور هنباو رضاح ٍلاَجحعلاو لق هنيبو ىنيب تععمج ةرصبلا تيلف ٍلجحعلا |
 « ياجععلا هيلع لبقاف لجبلا كفصنأ دق لاقف هيبا ىلع ةبور لبقاف هعم

 ام لاق سنا نيجاجتعلا ىاو لاقذ 4هيلا فحزو ملهف ٍناجعلا اذاناه لاقو ها

 ”قدملا هل لاق كلذب ىنكي ناكو ليوطلا هللا دبع انا ىريغ ىنعت كتلخ

 اينكلا ىف ام. لق و نى تفته كقو فيكو م لاقف كثدرا الو كتينع ام

 ةبور ىنبا اذهف لاق ثينع هاياو ملعا ىتكل لق تسملع ام لق كاوس ياجع

 لها ككضف ايكريغ ىدارم امتاو ليع امكنيبو ىنيب ام :اًرفغ مهللا #لاقف

 مالس نب ديح نع هباتك ىف ةفيلخ وبا ىقنربخأ «28هنع اقكو هنم ةقلتمل رم

 جرخت ةبور !ىلع ىدراطعلا ىمح نب ميعارباو انآ اموي ثودغ لق سنوي نع

 كئلوقك هللاو تحبصا « سون نبا هل لاقف رست هناك انيلا

 كابالا رد شيلا دنع طقلست_' ذانوألا نيب فيدنفملا هرركلا

 ابا اي تمحجصا لب م تلقف اًمقام كل تلز ام سون نباب هللاو ةبيور ه هل لاقف

 رخآلا لاق امك فاكلمل 16

 اَنيِمَس اًبْلَصو اًصيمخ اًنطب 3 اًرطلا ىَقْبرو هنم َنيقبأت
 نب ناميلس باب ىلع ةبور فقوو مالس نبا لق ؛كتجاح تاه لقو كحضف
 ةيور لاقف © سوطيرّذالا فخا دق هل ليقف نذأتسي ىلع

 سيلبا ىلع نمللا لنمو سيرا ىلع يىخولا ٌلْْنم اب
 , سوطيرذا برش ىف هل كرب سيمكلو نينثال فقلاخو

 م ىعقيو ىتش نيوهي ليخ ةفص ىف ةبيتق نب « ملَس

 ) ذه تنهارز 7" ام. 5) ف. 2008 هللاو. ه) 7" هسس.زر طخ. لاقفز

 2) ذص 21" هلمصو. 2 ىل ىنيدملا مير ذهؤ.لاق. و) "4. ىملب, ذؤ. لاقف

 امو. )27 لاق. 2 4رفغأ, 1" اوفع. 8) ىؤ. 2008 ملعا كللاو. 2 ةضء ىلا.

 هز 1غ. 2008 فاكلمل ابا اب. 7 هك ززوسلاك . "-04) ةص ىل هلمصو. ر) "4غ

 284 هل. و) ل سوطيردايتلا تذخا , 09 سوطبردايملا , 7 سوطيوذاملا. .) هم
 021. ه) هل. نفقيوز ىل طمم اعقو. 20 4ك. ملسم.



 مق

 0 و
 | ياّجحلا لاق سانلا رعشا نم سنويل ليق لاق همع نع ىجمصالا ىخا نبا

 1 امّنا كيصقلا لأ نم رعشا © لاقف زاجرلا .يرعت رثو م ل عم ف ةجو

 | ٌوسِجَف لالا نيدلا ريَج دق يلّجعلا لق دق عش هْدوَجُف مالك وعشلا

 ةاهلك تناك 4 اهيفاوق تقلطا ولو قارفلا هتيم تايد ىقتأم © نم وكن وهو

 ىع ىلأ هباتك ىف ةفيلخ وبا قربخأ « مامعريجار ةماع كلذكو « ةبييصنم

 ىلا دعقن انك الق رَبْنَق نب مكملو ىراصنالا ىيز ىا نع مالس نب كيج

 ظ انب ترمو فيرطلا هم ني يا ىنب ةبحر يف .ةلعمللا مويا ةابور

 جاجحعلا نب ةبور لاقف اهقيرط ىف زوجت نا ىلع ردقت ملف زوجت
 10 اهقيس نم ةحئار تلق د اهقيرط نع زوجعلل حَنَت

 اهقيدص نم قىوحكتلا امف اهعد

 الف راّبع ني هللا ديبع نب دمحاو ركرملل زيزعلا دبع نب دمحا ىزربخأ
 | لق ىوحنلا ىراصنال سوا نب كيعس كي وبا امد لق ةبش نب رمق 15

 ظ نايبصلا لعجث رضخا م ناكنرب هيلعو قوسلا ناجحعلا نب ةبور لخج

 15 موذرم اب موذرم اب هب نوجصيو هناكنرب ىف لضنلا كوش نوزرغيو هب نوتبعي

 نيبو ىنيب اولاح دق نايبصلا نذ ةعزولا ىتم ٌلسرأ لاقف ىلاولا ىلا ءاجن

 لوقي وهو نايبصلا ىلع كشف اناوعأ هعم لسرف قوسلا لوخد

 ميمتأ ىنب نم ٌنْعَج روغأ عوقرسللب كمأ ع ىَحنأ

 1: موكلا ايالَخ ناب فش

 وم لق م نيا طرشلا' هل لاقف ةقرايصلا ىف اراد اولخدف هيجي نيب نم اورفف

 مةفرايص ىف و 1ةيور لوقل نآلا ىلا نيئاظلا راد تيّمسف نيملاظلا راد اولبخد

 مدق لق ىنثادملا نع راردل ثول 7 ىب بيحا* ركذو «ةرصبلا قوس

 وجرأ انا لاقف ءارعشلا اهيف ةقلح ىلا سلجف ةنيدملا لما نم رجار ةرصبلا

 لوقا ىلا انإ برعلا

 ه) هل ىنثدحجي. 5) وم ةؤ.ر 40177 ةيور نب, © هيبأو ةبور. 0 طيف. هالتيو

 دك. ىهف. 2) كغ. هيفاوق. 0 ذهغ. 2008 لاق. 7/) ل نيجارأ . و) لل درب.

 7 طخ. 28 57 د6 22) هلع فيايتع قوص دن 09 06

 0 2 ب 3



 مح

 امل لق ةبور نع ةديبع ىنأ نع متاح وبا آس لق كيرذ نب نسل نبا
 انلبقتساف « هاقلنل ىا عم اجمل ى ثعب ةفالكل كلملا دبع نب كيلولا ىلو

 تنكو بصخ 3 ما ىف انجورخ ناكو لق سيدارفلا بابب انرص ىتح لامشلا
 ىققح اليلق 1#الا زواجا 4ال رت تئش ام ةمكلا نم ه ىنتجأو ةادغلا ىلصا

 هايملا ضعب و انلزن ىتح مرَخألا ءذخآو اهب ىمرأن اهنم اريخ ىرا ع
 ةيشح جت سأر اهناك ةدْيزو ظيلغ نبل ُبطوو 8 مفرح ٌلمَح انل ىدمأت
 انلشتنا ُهانأ غلب اذا ىتح ةحبولاو نبللا هيلع انروكو :اًبارآ لمخطل انعطقف

 ىتح * ناحشرت ليرفذ اهل لون ل ةيرش هقرم نم تيرش مث ربخ ريغب محلا
 نيكل 3 نأ الديد ادا ءاريشألا -نل انيقل نن لوا ناكك رح لا نع
 ريرج ىلع ىبيلولا لبقاف انا مث ىا ءارعشلا نم هل نذأ نم لوا ناكف هيلع م

 سانلا ضارعأ » نع هافشلا ”اًذقع ىيذح لثم نوكت الأ كليو 1هل لاقف

 جاقعلا ما نيلي لفف نوع كيذا نمي اانيعت قارا ةلفن ملط ىلا لاقف

 هللاو ال ه انلقذ امكداعطقم امكنع نننغا ام امكيلع ىلكلل تيعضو نّثل هللاو

 «هلبق انتشنتساو هلبق انل نذأ مامل اندسح هنتكلو ءىش انع هغلب ام

 نب مساقلا نب دمحم آس لق ىلع نب نسل ربخلا اذه ضعبب ىفربخا فهقو زو
 نب ص لق لق ىننادملا نع زارجحلا ثرمل ىنب دمحا ىثدح لق هيورهم

 املف ريرج لخدف ناورم نب رشب نب كلمل دبع و دنع تنك ىلكلا نالف
 كىنع ه نآقيل هليل كل ثرهس ىتل هللاو ”هل لق مق هيلع لبقا جاجحلا ىأر

 لعجو كغلب ام ثيلعف ام هللاو #ةرزح ابا اب ٍبَجحلا لاقف هذه كتاعطقم عفن

 ريرج ىلا ترذنتعا ام دش لجر هل لاق يرخ املف عضخاو فلو رذتعب

 كمحا قربخا «كتءحالسل السلا الا ىنعفني ال هنا سلع ول هللاو لاق

 نع ةيواعم نب فمحا نع ةبش نب رمع امد لق ىوعرإل زيزعلا دبع نبا
 ةجاهل- تسهبش ام لق نوع نبا نع «رضخا نب ناميلس نع ىيمصالا

 فرح امهرعش .ىق هيمبأل الو هل دجوي راو ةيور ةجهلب آلا ىرصبلا نسم

 -6) ده ءقلتا. 5) دغ.عسر. 0 فشق. 4 دق هس و ذه ىنجاو.
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 2.1 دبحأ.



 ىلا

 هثدشناف تاه لق هنم نسحا وا تلق قامعألا مئاقو ىدشنأو اذه عد لاق

 انْيَنَب نا نيدلا نكر تّذشو اَتْيِب تضفخو اًنيب تععفر

 اعْيَب شيق نم َنيمكَألا ىف
 هثدشناف هنع كنلأس ام تاه لاق

 5 كراسي ىلعو نيميلا ه ىلع هراطقأ نم رمألا أب لاز ام

 ارق ىف كلنلا رف ىتح وانب ىقطسُي ال اريشُم
 « هرامح ىلع ناورم 8 وفو

 دع انين يسحق الز هداشنإب كترماو هل كثوعد ام تاغ كجحبيو 2لق

 7 ىلوق قبلا <: ترسم اذلف قّرتكُملا ىواخا ىامعالا مئتاقو هتدشناف

 107 تبلاصتسا ام كسل هللا كتلك لذ رك دوملجب ديمالللا ى

 لام هيف ليدنع ءىجو لق مقدملا مللخل كلذ 01 لاق ْث شط

 نأو ةعوفشم لاومالاوأ انتيتا كنا ضر اب ملسم وبا لاقف ىدي نيب عضوف

 اننيبا لعج الف 2 تحسم قرطأ رهدلاو 0الوعم انيلعو مانيلا ةدوعل كل

 مصفا اًيمجتا ثيأر ام هللتو هنم ليدنملا ثذخاف ةبور لق «ةذسألا كنيبو

 15 ىناركلا لق ىأ ريغ» ىريغ مالكلا اذه فرعي ادحا نأ تنتظ امو هدنم

 ىلا اذا هههغشو ءانالا ىف ام فتنشا .لقي ةصاخ ىنادنانشألا نامثع وبا لق

 دشناو هيلع

 « ْلوغُأ ال نم م ىتليع وذ ام» ىلايع ههفشي للملا داكو
 ىنربخاو ديزينوب نيك ىنثدح لق شفخالا ناميلس ىب ىلع ىنربخأ

 20 هل ليقف ر افلا لكاي ةابوو ناك لق ةييتق ىبا ىنقردح لاق بويا ىب ب ميعاوبأ

 ه ىقاوللا مكجاجدو « مكنجاود نم فظنا هللاو هوه لاقف : بتوعو كلذ ىف

 دمحم قربخأ « ماعطلا بابلو وبلا ىقن ال رأغلا لكأب لو هب رذقلا نلكأب

 ] 4 2 نع لل نعو هنيم نم١ )ه4. رمش 6 خ0 ءطوسو

 متننط:. 4) ش48.لاقف. هى تلصو. مير هه. هلوق. و) 8

 قسم. 7) 028 تيلصتسا. :و دجدعالاكإ] 8 5ةغ]! ىلا

 2 0 الوقم. 7 © تكس. 7 400 ةدشالا ه) ذم. هغشو. ر) 4
 ىليع فداصو . «) © ليق. 7 كك. الق. د) 18. 2008 هيلع. 2 خ2 هدض

 هض.نع. :) هؤ.مكجاّرد. ) 1" ىتلا. هر © ةرذعلا .



 مخ

 اس لق باب نب اجل لآ نم ىبابلا رح ىا نع ةبش نبا نع قفل

 لق ةريرغ نا نع هاتْعَشلا نا نع ياجحلا نب ةبور نع بيبح نب سنوي
 ود داحو رفس ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك

 «امتكت لايخو ىتَبَل لايبَخ امقس اجاهف نالايكلا قط

 امرأ اًبعكو ةادنخت اهاس اًمطَت نأ َةيشَح كبرت تما

 فلخ نب ديحن ةىنربخا ؛ركني الو عمسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو

 ىفأ نع ىمهسلا نامل يرام رع ع را هيي امال و

 4ةديبع ابا تنعمس لق هيبا ىع جاجحلا ىب دور اضن. لق نان !ةليكبع

 دعس نب يبيح آانب لق ىمع قربخا «ماعطلا ضو بهذي كاوسلا ٍلوقي

 د يا ا نع نادمع وبلا لاولاسشألاو مئاخ 8 آس لق قاركلا 0

 املف مشاع «ىنب ىلا ةفالخل نيضفا امل ملّسُم وبا ىلا ثععب لاق اجلا نبا

 عولل اذه مام ىكيلع سأب الف نكسآ لاقف ابرج ىنم ىئار هيلع تلخد

 سانلا لتقنت كنا ىنغلب هال تلق ْملو لق كفاخا ثلق كنم رهظ ىنلا

 ىرث لف لق ال تلق عانم نتنأفا ىلتق ديريو ىنلتاقي نم لتقا امنا لق

 صخر قف ٍاَجْحلا ى نبا آما لق مث اكحاض هئسلج ىلع لبقأت ال تلق اَسَأب زو
 كدشنأوا تلقف 8قردكملا ىواخ ىامعألا مئاقو كلوق قنذدشنأ لق رق انل

 ةكرشلا تا لك غنم نسحا هللا ككلصا

 كيبل ىتوعت نا كيبل اوح ٌلجتسم ؛ِدوقو ثلق
 اَكُيَلا ىنقاس ابر 0

 هثدشناف تاه لق اهنم نسحا كدشنأوا نيلق ىلوالا كتقملك تام لاق 0
 0 )3 ند

 177 هسهزجهبو اًركسع شييجاتسيو 0 قَدْنَخ ىنبي 0 ام
 همجانأ تواهت نأ امل ناورم 7 35 1 م

 3 هككنم

 يجن هيكح ى ةتاخو

 ) © ايتكي. 82) 2[. ه 40 دارمخلا 4 © ةيريره. 06 ةلودلا

 ئتبل. م0 © ابف.. م) 4م. 2297111, ١ ىبأ. , ) هم 76 هس شي. 1. «.

 02 048. ئجسنو. 8) 4 ىبر. 248. هملظير © همدهتو. 10) 0"1 دمزهتو .

 7) 40120 ديسقتو دعبجت.
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 مه

 ه كنك لق بيبح نب سني ىتدخ لق ديوي نب .دالخ امي لق الب

 وبا 33 ىعبضلا ةرزع نب ةليبش انب رم ذا ءالعلا نب وريع نا عم اسلاج
 ملف ههسأ نع ةيور تنل س ىنأ ترعشأ ورع ابا اي لاقف ةمالع © ناكو ديزي

 نب تعم نم عصفأ ةبّيرل هلاو هل ثلقف سنوي لك هانعم اهم ام ردي

 ع برضق لق ةليورو ةيورو ةيورو ةيورو ةيور 4 تمن فرعتقا ةيور مالغ انو ناندع
 كذا ىرسي هام ومع وبا ل لظ سو لف ”ىشب ملكت اذ بقذو هكاغب

 ءام ةبوزسلاو رئاخل ىبللا ةيورسلاو هربخ ىف رامع ىبأ لق ءاهنم م ىتصقن

 بعش و ةبورسلاو ةجادملا ةبيورلاو ليللا نم ىضمت ةيعاسلا ةبورلاو لحافلا
 كلذ نوفي دك ادت احلل

 04 اًماين ىَبور مهقلا مهاقلاف رم نب ميمت ميمت امأف

 ىيح ىنثدح لق دعس ىنا ىب هللا دبع ىنثتدجح لق رامع نبا ىنتدح
 الْيَبس تدهش لك ةديبع وبا ىفيح 35 قيوفلا نيقأ نب تي نا

 دمج نع ىلا هباتك ىف ةفيلخ وبا ىقربخا “دوك ركذف ورمع اباو ىعبضل

 ام ال لق نيكو نم .حضتللا  طسق ابوه تييار لق ”سيرملا اهنلقا لق مالم يبا

 15 فرخَرَأ ىتم 3 ىام ىكمح ةابور + لاق سنوي لاق هنم مصفأ نادم ىب تعم نك

 ىب ةبور ىور دقو :كنط ىف غاب دق بيشلا ىرث اما نائديشلا مالك كل

 ءانعيل دبا هرب للص ديلص هلا لص كل ن0 1 سدد حلا
 ديح ىب هللا دبع آنن لق ىناتسجسلا دواد 4#نا ىب هللا دبع 8 ىنربخأ

 نع ميعاربا نب دمحم اند لق ىرقزلا دمحن نب يقعي آس لق دالخ نبا
 20 نيف ابا تحشنا لق ديبأ نع جاجعلا نب البور. نع بنيبحت ني سنن

 نلاقحمأو ءامسلا 5 1 تسلعت 0-0-6 0

 تدم 2 سابنلا ١" ىيفللا

 زيزعلا دبع نب دمحا قبح «باسمل مويب نموت كذا دهنشا ةريرع وبا لق

 4) 408 ناك. 5) 40 ليبسر © ةورع ىب اش. 001" ناك. 4) كماطم 0 9

 امو. مز8 داصقن. 40:08 ةبوولاوز 1 طعم ةبعش. 28) 4 قدشناو. 9 17

 هنظ. ) 21" ان. 2 1 :طودسوو "ذ4ط كت. 2 1) 01 ثيسعتر 1" نمبعت أذ



 سموع هانجو ٍليللا دوس ىف هب 0
 1 ىداق ىلعأب تقعد

 ب را دعب تي دا ىب نإ ىدخالا نس نب نم هيج
 متضعب لقف هلنق ىف اورماوتو مثاجعاشو عئبس نم رثكا امدعب ةريزجناب ةرا

 0 مم ولاا وو أ هيلع | اوذخأت الو نلنقت الة

 هيجهب ءضع دق ناك منم الجر نا ْمُك كلذ ىلع اومزعف هتاجح نم فلس
 كلذ يف لقو هلتقف هفيسب هبرضف هلفتنغا

 لبقي ال انيايس نأ تمعرو انيس ةيرجلاب ةراد نبا لتقف

 مكقتملا تيبلا نا ىور دقو ناميلس نب ىلع لق
 اَعمْجَأ ةراد ىبا لق ام فيسلا اتكحت هيئاذ ٍجاحَضلا هيف اورئكت الف 10

 © ىركسلا اذكمو ليسا ىنب نم ومتو ةراد نبا لتق رعشلا اذه

 اضيعح ثأو اصعب تلكم ىضقت نودحبلاو ىقورأ تبياذ

 اًضوقلا 2« تركشف ضرقب تداج اضرقلا كتول نا 0 تملا ان 15

 ؛ىطسولاب لمر ةناب ىب ورمعت ءانغلاو نب ةيورل وعشلا
 ت4

 وبا ومنو ةفينح نب ةبور نب هللا دبع جاجعلا مسا جاجحعلا نب ةيور وه
 نب كلام نب فرع ىب ثرامل نب الماسأ نب ةمادق نب كلم نب #ميذَج

 نيروكذملاو خئاحصنو مال.سالا زاجر نم ميمم نب ةانم ديز نسب دعس
 ىنبو ةليمأ ىنب محم نيتلودلا ىمرضخ نم وهو ةرصبلا لون ءهنم نيمذقما
 نودتقي .اوناكو ةلغللا لغا هوجو هنع ذِخا دقو روصنملا مايا ىف امو سابعلا

 قربخأ « اجحعلا اياو فام ابا ىنكيو اماما هينولعهجو نعشب نوجاتدجو مب

 نب رمع آن لك هل ظفللاو رامع نب فاو ىرهول زيزعلا دبع نبا دما 5

 «) 02 فقرا, 5) 18و 4011هىذصو موقدديو ذم ذه ل علماظق. )4  7 تروكشف,

 4) ]7 ميرخ, © ديبزخ, 0 © 2008 ىودب



 مل“

 لحككلاو ىولصلل اياغب 5 مكيسخلاب رات مل 0 ناف

 لبتلاب لراغملا اوعاتبأو رولا اوناغقأو ا تاينيدو دل ارغب

 5 هاك ا ىلنق ذل لو نيس « مجم تناك ىذلا .

 6 لوجحلا بلحخلاب بودل راث 0 انقلاب لي طحت ىنح مّلس الف

 ة ملق ىتح ناديك نم طحنا ناسارخخ ىرهمسلا اخا اكلام هلوق هغلب املف

 ةرغلا نوبلخي كسا ىنب ضرا ىف اوقلعف هموق نم ارفذ شاجاتسف لكع دالب

 وو 8 سر 8 ارزحو 0 سي . 0 ةعم الجر 8 ىداثب 0

 كلذ ىف نجرلا دبع لاقف هما ةدعس نى دعم تناك ىتلا 0
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 هلدج نم يع رك الح

 ع0 ء

 كي ىسعقفلا ام اذأ ادرسف

 ا ب دبع لاقو

 1 اللاجف بارَسلا َعِمَل دقو اًرظَن ىف ميقلا *ىلامت امل

 الابخ يطملاو كئبكسل تتناك

 للنظر نجم ةادغلا ا

 020 جب ابل

 الاصوأ ه ىداتب دف اخس 3 لع ةدْعَس نبا اي سن رن

 الايع نورشلا ىلع ثيِمُكلا ناك امتار تّيَمْكلاو م ةَدْعَس لاصوأ

 1 كلذ ىف نمحرلا دبغ لاقو

 و سعقت نفارع دق لُكَع نيطايَش ثحبصأو اًماثل ىَلْعَف مثحبصأ

 . 0) كل مهجهت. 6) ى طمف هدلز هع ”هنةهقر 1, 3, 2,9, 4, 5. 0 ل

 غلبف اهرخا ىلا مكقت ام ىلع ةديصقلا غلب ركذور هسه هقنمم»هملف طاف,

 2 08 قاب. 0 0 .هماتكء, ىل هقق هقا» دسأر : ةوبرضو .. :/) ىل ةأرملا اولتقو.

 و)2هدس. 702188. سعقف. 2 40ةليعا. )02 البت. دالي مرد

 ىنفا ' ناعلل 2١ ١ هل افنص. .6) 0 اًوتاذبر 2 اًودانبإ 08 الالّصو. :ض) 0 هد

 اهم. دعس. و) 4 سهنتت نت مكمحل طاسٍب عاب: 6072 سيلفر طانغ ةمد. ذص 0



 هوعفدف ه طبرف هيلع اوّدشو اهنونأي اوناك 0 0 0 0 ىلا

 مكسملا «فينقلا لثم 4 ىرَشلا نطبب ههفولتعي ذا ليلعا ةعيض ايف
 مَلَسُي ةظيفحلا دنع /بِجج ال نيو كلام ضرا ىتا امل وعد امد
 مهم تارتلا بالط ميقلا نم ةظيفح نسبا نم سيق ىف ن .راك اما

 0مل لياكت ف نيكالز اذارب ذب نكي ل" ىرماي اريج لدعيت

 ولا يع لك ةانلو 2 1 نحل زي ملك قمن كلام لاي اعد ناكو

 ىب ىلع اًلّكع ضحب ةديصقلا هذه #ةراد نب ماس مع نبا * ةراد نبا

 قرززفلا ٌليمَر هلتق نيحح رللسل فورعم نب تيمكلا نم اًبراحت * سعقف

 1 هلوق لاقف ىسعقفلا فورعم نب تيمكلا ضرتعاف

 اَعَمْجَأ ةراد نبا لق ام فيسلا احن هتف ٍباحَصلا "هيف اووتكت الف

 7 نمرلا دبع ليقف

 لكم نم لسكابقلا ىنع ةلغلغم ا " 1

 ى للام هبرتلاو تادشلا ىفو شيق تلج امو فاصقلا اهنع اقبح تلج

 ى ٍلْغَت كوع تمذاك دقف سكوب م مهءامد ىسشلافلا عاب كي ناسف
9 

 ْلّقَع الف ىرهبسلاب ٌنْيق اهل نكي ملو لكع ليللا مانت فيكو

 ٍلّقَو نمو هليلذ نم نانقلا «"فورح اهب تنجح نأ مهدابكأ ىف هللا ىمر
 لعتلا نم ناوهلا ٍلط ىلع لَكَ ما تل

 ه) © 9008 ملز هك اطلق معفدف. 5) © 8038 دنم هيثري رعشب. 0 ©

 هنولتقي. 2 و0 ©, 02 ىدسلا. ه 0 نينفلا. م 0 0 و) طلق هدو

 ره هطاتك. ص 0: © طمم ذصقغ0ه0: لكامخال ىكلو ءافو هل ىكي مث ىتف ىف اربج لتقيس

 ا 0 سم ه4 طلو ةلقلاو ةرثكلا ىف 5 لثم 5 0 ال ىا

 < نب كلم ىنب نم دكيبع. 2 ه2 اًملف. ةجءنص 02 89 طق 0

 ؟ه11هوزضم هلم هم ذس ل ه1026. 7 ة ىسعقفلا فورعم نب تيمكلا ضرننعأ

 لاقو راد ىب لس ىرازفلا ”ليمز لتقب كيعف. 0 ل انيف اوركنت. ) ل املو

 ةراد نب نمرلا كبع لق. 60 2 فيسلاو. مر 4 مكءامد“ 9) 9 عوامد.
 7 082 فرخ. ه) 02 ليلد .



 سسجتلا ىتح انع الخ نكلو نوسوبح نحو انهيلع ردقن ل انسبخ
 انلو امهقزر وهف كيصلا نايمي شحولا عم اًذبأت انكو امهب مكينأنف امهنع
 نمطا ىتح ةدلسبو هاقسف ديلا ثّدحتف عار ىلا طبه ناورم ىلع ه لاط

 فلطن# كني الف مايال نيب هيتأي لعجن ءدفعي هنا 4هرعشُي لو هيلا
 ناورم ءاج اذا ىتح م ٍهنمكاو بلطلا عم ءاجن هيلا هفالنتخاب ءربخأف ىعاولا
 هءذخاف هب اوفانا ىتح رعشي ملف هتللاحو هاقس لعفي ناك امك يارلا ىلا

 ةنيدملا ىلع كلملا ىبع نب ديلولا لماع اضيا م نايح نب نامثع هب اوثأو
 هيضق أ قوي ناك لكسب لاو ءةلكك ةلطسا يلع رى لا لا

 + دط نقيحأ سف لاق ونظام ىتلسب ند قبلا كال د

 :لتح ىتح هب براثلا :تنلقلا هذتف :للحت نباوجسلا نك م تدل

 ينيعب مدنا هل لاقت هموق نم تالا هعمو ةبضهلا كلت لفسا هلعأب
 كك هولا وُلْخَيِلِو تويبلا نم لاجرلا 8 يخضيلف راهنلا ناك اذاف ثيبشل

 ىلا # اوباث ملظا اذذ ذجامخل 78 بلطو بابقلا ىلا ردت * كلذ ىار اذا

 ةبق ىلا ردحاف ه قينإب لغشل كلذ نولعفي هنأ لدهب نظف امايا علاحر
 هنمعلتف مكمع .ىبا هذال“ لجو مكيلا .دحتا رب نأ ءاسنلا رمق لكو نوسلا

 ' و ءاتمعطاو هاتربخاك امتنا نم امهلأسف هل ناتنبا ىبسلا ائبظ ىو هسأ, نعندأو
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 مهنا بفرلا ههْجْيَأ ىتْيلب ودا
 اهنود ٌليح تع اهيجرت فيكو

 را ١ ايست

 ةنيعر ىلجرو ىليَ تقرط كقل

 ىورس ىذلا ليكلل 1 نيهبتنأ املف

 نان يتورط ىَلَيَل نكت ملف

 ةطبغب اًعيمج اَهُكَن انتين الأ
 1 اضيا لقو 10

 ةنيفر ىقاسو ىَلْيَل تيقرط الأ
 ىلا طق نب ىنلن ا ل ف
 ةميظع ىذ نم من 5 جدأ ناف

 1 ديروط ومنو اضيا لاقو

 اوُظنأو هللا ةمحر نم است الف

 الو
 03 , ع همعءاف د

 ةيبكابرأ اقروق ١ اسانت

 مهوامد نسيذلا نييقرامل نم

 اضيا لاقو

 © ©اوعجر. 26 اهماملا 0 ©
 7) 6 2008 ةسماطم#» 76286 :

 اهلبق نوبحملا ناك ام كلذل

 8) 0 هرج 2087 عب 2

 اهمالك ىداءالا موقلا عم ناو

 اهمامح مىب لك وُنْدُي دغلا نم

 4 اهمالك كيلع 2 ه اوعجري ىتم
 اهماسق فوت ماوسقأ مسقأو

 اهمالك معق رثألا اهيلع ضيبب

 ءاهمايث الأ كسلا ىف ىنعار امف

 اهماتق اهنالع ىق رفق ضرالا اذا

 اهماوقو اهنسح ىليبلب ةيبش

 ةاهماظع ىلبت نيح ىماظع بت

 هسمعمع

 0 ىلع ا رمماسب

 ليعع تيب اه انوا نكالو

 ليسبس كلتف ىرخالا نكت ناو

 ا ل ع
 لوط نهقانعأ اهلا نيعك

 لالكف مهئام انقأو. مارح

 اًيقايقلا مَن نأ الا شرال انب 0 - 0 0000 د
 ايفاصقلا انْلَحَت ىتح انتقفاخت

 ند يل ميلا هونَص ناك دقو

 اهناع نهيلع حبصُت مل ىف نيل
 نإ اولاقف :اوسبحو ذدخالا نشا

 ه) © ثا.

 اينما

 اهماع

 ل يع

 روازت اهاتوم تام أنا

 2 © ادسا هب تذخا امّيط نا ناورمو .لدهب اماو.



 نا

 0 انا ىّحلا تيبلأ اهيبا الا
2 2 

 ةنيعر ىقاسو ىَليل تفرط الأ
 3 عءاسأ سد 5-5 د ن5 هن

 انل تيحرب ىننلا ويطلا ق 0

 ' ظن 2 0 اطفاب ابارغ تيار

 ةيينو بارك 207 .ءاحن

 دسا 3 ءققري ىرهمسلا 4 لاقو

 ديا رم و دن تلح
 ارجاس نروزَأ لع ىرعش تيل الأ
 ةداوق نم مكيف لف د ىنب

 نب ةاباسملا ناصر

 ةباصغ نيب دادكلا ا دقل

22 6 300 2 

 تدعرأ ببابلا عقعق ني اذا

 د 8 5 3- ةهرس د

 عك تاب يه «] ةليبق

 ةعارو اعيش حيطسيف ال بابا نك

 ىتباصا ام امترس ٌلكع كت ناو

 سبل ىف اضيا ىرهمسلا لاقو

 0 همر © هطاتك 2) و هطانك.ذص 188.
 ٠ طقق ةطتق ؟هدئقم هدج طق متقن عتس ر تخانعال ةنا14112460 0 )7

 داخأ ضرك 0 ىف ىرهمسلا لاقو

 هرثاز انأ الو ىسنم تيبلا الف

 ةرماسم ىلع رع « بنها

 رذاحأ © ىشف ىرخألا 5 نأو

 0 همر 0
0 

 ةرذاكت بيبخح 0 نيبب 1

 رباط 57 1 نيب 5 نابلإبو
 كئاف ىتبا ىلع اكلم
 كييف ديب ةلضر

 بيب طق ٍرْفَكلا ىماح باي
 بيبح نب دئثاف ىبأب كشلا د

 ءُبيَِت نيملسُملا ماهس ىف 5

 تانمت ام اهبيو ندلسل ا

 تّلَعو ىداوغلا ءام تيور دقو

 /كْلَذ لعتلا ىنب تناك نأ رفْغيِف

 0 ىرهمسلا لاقو ديا ناك

 اهبونُذ اذ ام دايقألا ىف لئاست

 اهبوحكش داب موقلا ماركو اهب
 اهبولف 7 ٍماوُقأ نصار

 نرد 2: 5-7

 اهبيشو لكع عنابش ام رد مو

 اهُبيَطَخ باوصلا ىِدُهَي ال ٍرْيخ
 ايس انتل

 اهبيري ام ىلع اًيبصم تيك لقف

 4) 0 هم سمععتس م(ع)دأب. 5) 3188 نيبلابو.
 6 86 2, 0 هقرب ©
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 ا :

 يبياد لايللا نم يلد ىلع دفو ةنهفر ىَليَل ىنع ىسفنو تيجان

 وسيما ربا رالي ع نخا> ٍلصقم َقَلْخأب ىسفن نع تسماغو

 سراسمأ نينلا فصلاو ىارطمو ةوُلغ ىفتروصبإأ ىلسسل نا دلو

 0 انأ ىنلا َبرثلا سّدان امم نتوعأو ىلع ىليل نكبل انا

 لزانم اهيفو اهنم بيرق ةلدملو ءاضأ بنج ىلا ىو 5 ٍيعْنَم ءاركع ىلأ عجرف ة ا

 يان بار راف يف“ لكما رثكأ ناك ناكر هلق بقي 16 ةيرتي  ناكفا لكع |

 هل ابلحن اركنتم اجا لاه سفن نيا نم مك هج 0 يي

 اعجار ركو ةعاس ئرهمسلا ثبل مث بهنو هنانرعي هال ىضمو برشف

 رظنف اهتّدك 4 هنطب ىلع اكطبنم هادجوف كئاف ىنبا ناخا ىلا ثّدحتف

 ىلرف وظنف كلذب هاخا ربخاف ةّيرط مودك اذاو ةحّدكم هقاس ىلا اهدحا رم

 هيف لعج دقو ىرهمسلا هللاو اذه ايهدحا لاقف هب اباتراف هوخا ءادبخا ام

 او ةرهظ ىلع ايهدحا لدعقف هيلع ابثوف هترباصم ىلع اقفتاف لعج ام

 دقو نابعلتأ لاقو ههظ ىلع ىذلا ىقلأف ئرهمسلا بثوف هاجوب رخالا
 تحن هسأر لعجاف رخالا مهجلاو هطبا نحن ههظ ىلع ىذلا سأر طبض

 كرشلا ىلأ تلاقف .امهنيعت نا امهتخا ايدانف هناجلاعي م العجو اضيا هطبا 15

 ىتح هتبذج مث ةهقنع ىف هتلعجف ريرجع تعءاجف معن الق امكلعج ىف

 نم نتخارو ةدقعلا تيكحتسا املف :ايهعنع نيلجولاب ليغشم وهو هنكذ
 رواذي وهو هلجر ىف هاقلف راوصب ءاجف اهدحا ّدشو ايهنع ّكخ هيبالع

 نايح نب 7 نامثع ىلا هب اقلطنا مث 5 هاطيرف ههجول وخف هقنخ 0 رخالا

 ىلا هيف بتكف هذخأل لعج ام اًدتخاو ةنيدملا ىلع هتراما ىف اذهو ىَرَملا 0

 ىرهمسلا » لاقف هيلا » عفذف نوع ىخا ىبا ىلا هعفدأ 17 بتكف ةغيلشل
 هنم وئدلا داراف كبح 10 ١ انآ كّمع لتاتأ ىركت ال نناو ىنلتقتا

 ناّيح نبا هسيح املو هلئقف دفنا عطقي ن نأ دارا امّناو بلكلاو كايا ىدونف

 لاقف هقّدصو ىهللا رجر ركذت نجسلا ىف

 «) 0 سماقت.٠ 5) © حصفم هص4 ساصأ. 0 © الو. 4) © ههجو. 2 ©
 0008 هب. مث) © لجاعو . 7) 6 دهقلح هنت 8 9( يصحو + ل

 ةظوشنالا 1 ه0 6, 00 امهتقبي“ :: يلا 7 © وربع. 0 ©
 دعذفنخ. 7) 6 2008 هل.
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 الا

 كريو ةعاضق نالب ىف زرتغأ ىتح ىصضم مق بصغن مث كتربخاف ىنقربختسا

 اركنتنم 8 ميقلا ىلا فلا ريكتتسي نعش ب ةرّذع « ضرا ىلا ىتح نافطغ دالب

 ىدعبسلا 4 بتخألا هللا دبع ههيقلو هل نوبلكف ىبللا نايعبلا بلكاأسيو

 ةيانج ىنجف صلاو هنم شا ناكو سمش دبع ىنب نم موزخض ىنب دحا

 ةرياست ال ةبيجن ىلع وهو ةعاضق « دالبب فحلو ميمت هدالب كرتف بلطف

 هلعسيو لبا رايخ نع هتّكحو ةرذع ىنبل ايعار ىشامي ىرهمسلا انينف

 الثل اهب برهيف اهبكريل نفاجنأ نع ءهلعسي امثاو كلذ نع ىهيمسلا

 اهلّضفت ىتلا نم ريخ هذه ىرهمسلا لاقف ةقان ىلا هل راشاف بَدُحاْلا ,قافي

 نتجرخن اهب ماص مث اهيلع بثو لفغ ماَملف ةلفغلا ا

 هرثالا ىف بلطف #هودقفو اهءدقف اوحبصا اًملف ليللا رخآ ىف كلذو هب ريطت

 ع ل ع هه الا 0 200007

 1 ا 0-5 انيهنا 4 املف هب 0 محن الو اههيف يلم

 فيرط ريغ ىف بقتلا كلس /ىكقو ابهيريعب رثا بّلَطلا دجوو ايهماما لابخل

 15 ةقانلا تءاجو نيعجار ارك مث بقثلا مفب »هل اودعقنف عجريس هّنا 2اوفرع

 متقن رقعي نأ مح موقلا رصبا املف اهماغل نم بكوكلا لثم اهسأر ىلعو
 ىتح مقلا امهلتاقن بدحالا لونو لزنف اهوازج اذه ام بتخالا هل لاقف

 «ليخل ىف القيت ىتح موقلا هنع نطق بدحالاب فتهف يرهمسلا نوّشْعَي .اوداك

 هلالض نم رذتعي ّىرههسلا ليقي كلذ ىفو

 ٠ ليلت ريغب رجح اًذَح نكاللا ىوسلا عرق الو اًامح تنك امو

 : كلذ ىف بدحالا لو
 ٍللههيص' دبيدشلا هم قع يد ةثبجا َىرِهْمَبلا ىناعد امل

 ىو ةايمل بح نم َملْسَأل ىنَصْبَق فيسلا ىلع ٌتَدتشا ام ثذك امو
 نبا س0 سا

 اضيا قرهَمسلا لاو.

 م) © 5008 ىنب. 5) © موق ىلآ موق نع. 1

 هرم. كيع. (2) © 038 ضيغب نب. 6 © هلدتسي . 7 © ففاري.

 9) © ىتح هصق بئوف. 2) © بدحالا اودقف ااحبضأ . 7 © نارئاح
 /) © دق ةوأرو. 7 © افرع. 70) © بلطلا هل دكعقف .



 ء«هسبحت ىجاسلا ىلا هعفرف رقي نا او دحجن ةنيدملا ىلع كلملا دبع لماع

 نب عفاش ىدي ىف نوع لبا تفرع الف هوذخا ةرّذع ىنب نأ نورخآ معزو
 ٌكيقب هرسبحو انرع تلتق «انتفرق ننا اولاقو هوذخاف هلئقب دومهثا رتاو

 مهعم ناك نوكي نأ ام هلتق نم فرع ناك ىقو دححأو ىسا ىنبل هام

 عفاش لاقف هنم اهوعاب وأ دابأ اهوعدوا نوكي ن را اماو هسفن 0 مهنع ىروف 5

 ملاط ةَقق نباو ناعم ىملسف مكر نيب اوملعت نأ مكوس ناف
 مزاح وهف نم فيسلا بابذ اولوف ٍلدَْبَل كيرش ىلْكع نّجحسلا ىفو

 مئاص َوُفَو هفثح انوع بوأت انب الو ًةانج انك ام هللوف

 ىف ىرهُمَملا ىلع اوقّيضو بلطلا ىف لثهب ىلع اوحلاف هلتق نم اوفرعف

 تنقيا ىرهمسلا ىلع محاحلا نم كلذ ناك اًملف دححو ة نجحسلاو دويقلا

 ىمرو هذيق ىتقلح ىدحا كف ةالصلاب سانلا لغش دقو بطخ# مامالو

 اراغ ملوف ةردْل وحن ىصقف متالص ىف سانلاو ىجعسلا قوف نم هسفنب

 اوقلغو ةعابلا هتماع ةنيدملا لا لفحت # ةالصلا نم مامالا فرصناو ةمل ىم
 متنا مهل لاقف انذحو هعبنن فيكو اولاقف هوعبتآ © ريمالا هل لقو عباوبا

 رف ىوخالا ةقلل روسك «ىسما اًملف بلطلا مترجتاف ةَلْبَألا لما نم ناوعاو

 بعن ذأ / ىضمي وع انيبف ةديعب اضرا عطق دقو مبصاف اقلط هتليل سه

 هيقليو ةشير شنشني ناب ةرج# ىلع .باوغلا اذاف و ريطتف هلامش نع باوغ

 ههجو ىف اًيعار ىقل لق وع .اذاذ اهيف ام اهيفو ىضف مسفن ىف اميش فاتعاف 0
 لاقف ىلعا عجتنأ ةدوْئَش دزا نم بُهل نم لجر لق نبنا نم هلأسف كلذ

 صقف اعيش كلذ نم سمأل ىلل لاقف كموق رجر نم ةىش ككنع له هل

 بارغلا نع هيخو ةفايعلاو نيغ ىلع بنذلا ىزو هذا ريغ هلاح هيلع

 حرطي ةنابلا ىلع بارغلا ىأرو لنعف ام لعف ىذلا اذه ّىهللا لاقف ةرجشلاو
 م0

 ا تل ل ا يا او هيلا فاير م

 ه«) ذص 2 ة10هفم٠ 5) © 2048 :نئيدملاب . 6) © رسك. ©4) © لما ةنماع

 تل لقو ةنيدملا. 2 63806 ىرهمسلا. م) © ىشمي. م) ©
 7) 6 2038 تيثأ . 1
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 هد > ع

 لْخَبلاب ه دصرأ رادلا ىف اند نأ نمو هصغب ىأنلا ثدي مل ىأن نا 0

 آند لق هب قربخا شفخالا ناميلس نب ىلع ّنذ هلتقم» َىِهمَسلا ربخ امو
 ىقل لا قابيشلا درب قل نع بيرس ىب اداب ب لق ىركسلا ديغس وبا

 ىلكتلا ة شْيقأ نب ثرلل نب كلم نب  ضْيقَأ نب رْشِب نب ىرِهمتلا
 م ةدْعج نب نوع © نايئاطلا ةفرق انبا ناورمو ٌلَحْهَيِو وه «ليدلا ابا ىنكُيو

 ةظقي نب «موزتخ نب نارمع نب ذاع نب ورمع نب بهو نأ نب ةريبقت نبا
 ءّيط نب مأكل نب ةكراح و ىب نحل هلاخ © معمر /ىول نب بعك ىب ره نبا

 هذا نورخا معزو ةنيدملا كيري وأ : ةفوكلا نم 2 ديري وهو 7 ةيبلعتلاب

 مالغ اب لاقف ءىشب انل رم ىلا # ةضارعلا هل اولاقف ةنيدملاو لُخآ نيب قل

 رم ديون كلذ الو اولاقف ضرع لاقف كيرن ماعطلا ام هللاو ال اولاقف هل فج

 هل طقسي ال لحهب ناكو مئاص وهو يلع كشف فيسلا ذخاف 7 عب باتراف

 تقرفتق هلبا اوذخأب رثو اوبرهف ايمدن 7 دولتك املف هدصقاف ابيع ىمرف مهس

 فرعي مو بره اماو هلتق نع اوقكف هوفرع اما ئئاطلا هلاخ ” اجنو هلبا

 كاملا نبق غلو ىدمالا هرقاو نب .عفاش ندي ىف دنيا نسر نجف ةلتقلا

 15 ىو قارعلا ىلع هلماع ضو م فسوي نب جال ىلا بتكف ربخل ناورم نبا
 اوبلطي نا ةماميلا لماع ىلاو ةنيدملا ىلع هلماع وهو ليعمل نب ماشع

 نمل العبجو لخا .قشا دب هاعسلا اهذخأي ناو فلذ ى.وخلبدو وص

 م مث هللا ءاش ام نافطغ دالب ىف ىرهمسلا 0 ماشناو هلعج غيلع ّلد

 اًيرع لتق ىذلا ىلكعلا اذه هللاو نطا ةراف ىنب نم زوجت تلاقف لكتب
 وم ةرازف ونب هل تلاقف مهب ىموزخملا ةملس نب بويا رمو هوذخاف هيلع اوبثوف

 ىموزخملا ليعمءا نب ماشع هب ىقاف هنم هذخاف كمع نبا هلناق ٌىلكعلا اذه

 ه) 08 كيص. 5) © سوا. 0) © مليدلا. 4) © 2138 نايح اجنوباو ايهمأ ةفرقو

 ىئاطلا. ) © دورحملا /م) © هق35 بلاغ نب. ) © دحا هلاخ هناوعا نم ةدع

 ىنب, 02 وبا هلاخ. 8) 0 ةيبلغتلابب 2 © 8488 ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف .

 6) 08 ةضارفلا . 2) © 80838 صوصل عنا ملعو. ) © 888 اوناك ام اوري

 كلذ اوار ايلف نوتظي . ) © ءاجو. ه) 6 راو. م) © ه338 ىفقتلا .

 «) © ماقاو ةلاعج. 0)7 2088 لجو رع. ) © انوع لتق ىذلا, 018 هده. نبا.
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 و كلذ ىف بدنج وبا لاقف م ربك 0 كرذأ

 هيو وطَس سيعلا رود 9 بف مل لوقأ

 10 5 ىنو رم نيب نشا نيأو ءاحذلا نبرغو
 # كيعب نم ثوعد ءاحللا تبرغ

 ميض نطب ىتح َنرَف ىدل اهويح دق بقانملاب 0
 ميدألا ةرهاظف سالمأب ركب نب دعس ىدل ةايحأو
 مورأ ىنذب سيل موقلا نضعبو ىمورأ 2 ىرشعم كفالوا

 15 ميما ةيمرأ لكتب + : لاجر مهنه كانأ توعد ول كلانه

 ظيقلا طم ميمفلو ىمر اهدحاو عقلا 8 ديدشلا باحسلا ةئيمرآلا

 ميدقلا مرش ضعب مهعدي كل م هللا ل

 ميمغلا نم جاجعفلا لاس دقو مهنم ناريجلا ملسُي املأ

 | مولغلا نم ريبعلا مشت هب ىتبل .ىب دانج نك ةادغ

 20 مينملا راثلاب تيسل ىكلغل اولق نق ةطمافتت ديبخ اب

 ةهلعا حارتسا كردأ اذا ىذلا مينملا
 نا تت أ - 32

 موُلَلا برتلام وتسغُي نمو مهنم نايحن ثيلتق نم اوعت

 مووشملا هنوهسي هموق ناكو سأبو رش اذ بدنج وبا ناكو اعيبج ولاق '

 هب تعقوف مطاح هل لاقي ةعاوخ نم راج هل ناكو ةديدش ىوكش ىكتشلاف

 4) ه6 31.17, اال“, ل نطحم 0 ناغذُي 2 نادحي. 2) 4 ةلخأ بنجر 0 نيختاو.

 0 4 هلوح. 2) 08 ايلك, 0 4رجصملاب. /م) ي 3. م) 4 لاقف 2دغاو ثيح.

 7) ىهل هرج. ةظتق 156. 2 ذى سراوف . ١ م ه ةذيدشلا بكاكسلا .
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 هللاو امأ كنبا عم تيهلو هثب بلطلا تكرتو ةورع تيسانت شارخ ابا اي هل

 ليقي كنار هب شارخ
 د 3 8 2 3 5 ترخخلا 8

 ليلقل اهدنع ىثاوت ناو ىتعلط ةميمأ نععار كقل ىرعل

 ْليلَج تسملع 3 ول ةزر كلذو اًيهال ةوع دعب هارأ تلاقو

 ليس مقل ا( قرصا كلر تيكا تيان نأ ىسح الع

 ليقعو كلام هافص ءاميدن اانلبق قرغت فلق نأ ىئملعت رثأ
 0 5 8 2 و 53 د 55 5 سبع د م

 ليقمو الخ اميف وم انل تيبم / ىجهي لأزي ال ىلأ ربصلا ىبأ

 ْليقت ىلع ٌعّطَق ئدواعي هيض تسنآ مبصلا ام اذا ناو

 ىب ةثافن ىنب رواج ناك هّناف شارخ ىبا وخا بدنج وبا اًماف ورمع وبا لاق 0

 هل تناكو هب اوردغي نأب اومع مهنا ّث رهدلا نم اًنيح ليدلا نب ىدع

 هب + اذاو هليل تاذ دانج هرخا هيلع حارف دانج هرخا اهيف ةيثك لبا

 راوجلا اذه ام موق اب مهل لاقف ةئافن ىنب نم هنايج ىلا ىتح بدنج

 لتثمب ضارعألا لعا ةرواجتيأ اذه نم ايخ مكراوج نم وجرأ ثننك كدقل 5

 تلاز امو انوامد ترق ام كلاوف اننولتقي نايحن ونب 1 ىكي موا اولاقف اذه

 اهل ريح الا ىخا بصي م هنا امأ لاقف مينُملا راثلل كلا هللاو « ىلْغَت
 ىلكد لقتل ناكو هب ردغلا نم موقلا ديري ه ىذلت نطفو مكل :بناعم هنم

 نأل ءاسنلا اورتَخاو ءاملا ىلا لاجرلا ذفنف ٌرَظ كام اودعاوتو نينعاط اوصاف

 لقو ادانج هاخا بدنج وبا رماذ لّبالل ضايلمل اوذختأو اولؤن اذا م عانعبني 0

 كلبا عمجآت كنع اوباغ اذاف يملا ىف ةقرفتم اهكونأو كدبا حراس اهرخآ ىف

 هتأرمال لقو هدالب فيرط ىف ةينث َنِوْلَأ لجات كلعومو انضرا وكن اهدرطأو
 2 4 5 55 ها 0

 رخآ جرختأ ىتح ىقسكمتو ىنعطأ فوع نب ” بلك ىنب نم قو عابنز مأ

 «) 4 ىكب شارح وبا كلذ عمس املف. 02)5ام. 6 46 هذهع. 4) 0
 460, 00 ليلج. 0 4 اليلخ. م) © ىتجبمع لازأ. و © هل.
 7) © هيلع. 2 جاذف. 2 ى رواجتي اذكه. 4 نكت. 0 الو.

 ,) هل اولعت. ه) ف ىتلاب. م) 02 متيعبتي. و) كهرس. 1)7) بعك٠



 مينملا راثلا رعْرَعِب تنأل

 ميضب مهو 0 عيرمب تناو ركص نب ةيواعم ىنب تكرت

 اه ميدل ة ملح كقو ةغبادك 5 فضي ىلع مهيفاست

 ظ  ناعضوم ميضو عبرمو * نآلم رظو فص
 | مىجتلاك تللاصملا نم تقرق كالو اًدصق مهكرتن ملف

 ظ لكلب لتاقملا قرت اذا لزع رمغ سراوق مهيار
 ظ لفك ةيراس_ باجاف

 0 اًميركلا َنَسَحْلا نوسالا ثلتق ىَللأ تبسح مب اب كلعل

 اميمتأ ىنب طسو 2 ىبظلا قيسي 7-2 هلقع مكذخا

 ميمت ونبو اثب اوكرحي رل مهّلاو مهيخا ةرم نب يسالا ةيد ذخأب مريع
 هلئات مسي رثو ورمع لنقو م انام نايفسو « داّنج اًماو آولاق ءليذع نم

 | ناكو ةّيدرقلا ورمع ما همأ ناف ةرم نب نايفس الا ىَتبُل اعيمج مهماو اولاق

 اعيبنم باصاخ اًميف شارخ وبا 5 ورمع وبأ لقو ء الم و *رثكاو ميقلا رسيأ

 ىتح اهب ظفتحأ لقو مهنم ميش ىلا اهعفدف هموق لينم اهب  ىقاو ازوجت

 ءاجف تقلطناو هيلع تقلغاو اريغص اتيب هتلخداف هدجاحل 7 فلطناو كينآ

 لاقف تيبهذ كقو شاوخ .وبأ

 هي ىنب تيمي . م: اكلوت هيلع ضدك

 0 م اهتدحاو رقبلا ٌمئازشْلو مهل هلم ُثييللاو مهبلل نوكي ريغص تيب لولا

 مساوملا لقا تيقأو نإ كاقلأس ىنأ كتاكم 7 مدد هل يلو

 ورمع وبأ لق, 2هيحيو ههجو ىلع بكا اذا حَمَدو لجرلا َصَنَح » لاقي
 هد م-ةدحع

 تلاقف هنبا بعالي وهو شارخ ىبأ ىلع ةرم نب ةورع ةأرما ةميمأ تلخد

 ه) > عترمب. 5) 00 لقت. ه)ذس 4 ةلوص». 2) د ىبظا. 0 46 ةدانج.

 /) © 2805 وربع لتقي نأ لبق. و) © متريماو ميقلا ريما. 7) لف. 4 2 حاف.
 8 هل اهدحاو. .2 4 غمد. 77) لل هت : ؛



 5 لاومالو ىرارخلاو ءاسنلا اوقاسو لاجرلا نم اودجو نم اولتقف لاجر
 ةفيلز ونب نعطقناو هباككاو شارخ وبا مزهناو ٌموقحلف ءاشع ةلامث ىلا دا مباضلا

 هللاو «كلذ ميق اي لاقف ةورع ىلا عبصالا عوطقم ناكو ىلامثلا َعَنْ كالا رظنف

 ةورع وكأ يعي يرخو انححا تومي ىنأح هيلع ىسفنب مار هللاو ة انأو ةورع

 ىلت وهو عنكألا هللاو اذه «شارخ ىنا ا هيما © نتاخ دان ةيع تاصق
 2- 03 كد

 ىلع ايميصم عنك الا هب رمو هقيرط ىلع 2 مل دعقو هضمأ شارخ وبا لاقف

 ىلع هبيضف شارخ وبا هيلع بتوف شارخ ىبا عضومب ملعي ال وهو 7 ةورع

 شارخ وبا انو * لات تسمزهسناو 5-5 و ةنرقلا تغلب ىتح هقناع لبح

 ناكو هلع نم ةنانكو ةلامث هلتق نمو هاخا ىتري شارخ وبا 8 لقو ؛ةورعو

 اهلضفي ىعمصالا 10

 / ى لجلبأ عيلع ٌعَطْقَأ 2ملف ثربص مهثدقف اًملف ىتبُل ىنب تدقف

 ةزجرلا اذ قف ْلَجَتَألا
 كو

 لفاسألا دادش اهيلاعأ دادح اهلاصن فرز يطخلا نم حامر

 لقاعملا ىَتوُقب تيَم ىلع ىفهلو ,»: ٌةفْهَل ةرم نب ورمع ىلع ىفهلف

 لراعم فل ويغ ماتن ميرك مهئازجح ٌبّيَط هوجولا ناسح 1

 لفاس ٌلفسأ تلو ال ةبس الو ٌةرْخَع فلاحي ال الينق تلتق
 1 5 0 و هوه ت5 .م 0 5

 ف رخام وه ىذلا لك اوملعي مو مهسوفن تنامطأو 1 دقو

 دو و د2 © 35*20 ص 50ه يبد ©

 رجالا يميل مهل تدق, ىتل ىلا

0500 

 ىنب دحا 0 1 اوم

 لق جولجوف دعم نمو «لبربب هتريشع نم موقب جرخن ليدلا نب ىدع نب دبع

 م) 2 كاذ. 5) 4 اناخر © هدص. كلاو. . ذص هل عامصو. 24) شك هدصب هذ

 ,ىضمو . 7) 2 ءيخا..  و) ص ل هلمصفم ) هم نص كل, 0 1261617 ءاجو .

 2 4 رو. 2) ى ىلماثأ. 0 4 هس. طنم امم. 70 4 ىتفهل ناعتب تيم .

 ,) 4 انم. 05) © ماهن . م) 4 راد ىف.



 هه ال هل

 هس

 ةلامُك نم نانطب امهذخاف شارخ ىبا نب شارخو ةرم نسب ةورع امأو « لاق

 نياو ظمأ نب ةوردع جرضف نيرواحتنم اوناكو لالب ود مازر ونب ةامهل لاقي

 ءىشب علاوما نم اورفظي نأ ىف اَعَمَط هيلع ه نيريغم هيخا شارخ ىبا

 الا ءلالب ونب تيباو امهلتق نع اوهنف مازر ونب امأذ نويلامثلا امهب 4 اورفظف
 : شارخ ىلع هبوت /موقلا نم لجر ىقلأ رش منيب نوكي داك ىتح امهلتف
 ةورع ملتق دعب موقلا فركأو مّن مهل لاق رق ةورع لنققب موقلا لغش نيح
 بهذف ىتم تلفا :لاقف 7شارخ ىيا اولاقف هيلا هوملسا اوناك» لجرلا ىلا

 7 ةورع هاخا ىتري كلذ ىف شارخ وبا لاقف مرجتاف درذأ ىف ميقلا 6# ىيسف

 هنبا صالخ ركذيو

 1١ ضْعَب نم نوفأ ٍرَشلا ضعبو شارخ اضن نا ةورع دعب ”ىعالا ثدج
 نمل له م تير ام وق بنار طخرز ةدسقا سنا ال هود
 أ صنباام لج نو: ىتشالب لكرل "امتار نيكل هردم هذ لب
 صْخَت ىجام نع مّْلُس دق هنأ ىوس. هءادر هيلع ىقلأ نم ردأ مل

 صضفخكلاو ةليبرلا ىف ٌبابَشلا عضأ والبهم داوفلا جولثم كي ملو

 15 صضهبتلا ىقداص 8 رم وذ هنأ ىلع ," عواصم هناعزان دف هنكحلو

 نك هلله لايدعم نياوح ارفنتسا ةورع هاخاو شارخ ايا نأ مث لاق

 ةلامك نم اوند املف ًابهيخا رأثب نّيبلاط م عب ةلامث اوزغيل # ميت نب قل

 لوقي « ةورع لعجن عبرلا ىمح هب ننناكو ىمح درو وربيع باصا
 ىقونفْذُي يحكلا د داوس ىلا ىوبرقف !دوروم نتسكصأ

 5 موا كلا و ضاخملا بر وعدي ممطسو اريهز نإ
 مهيف سيل افراخ مودجوف ةلايث اوتيب مث ىمل ننكس نا ىلا اوسثبلف

 م) هل اولاق. 5) ه0 ©, 408 هل. ه) © ىيزغي. 2 4) © رسفظف و

 072 مهب وفظف. 2 © اوباف لالب اينب امو. م) 4 مهنم. و) كل هدسب

 7) هل 2008 شارخ نا .ىب. 2 مل لاق. 5 2و. 33 0 هدتء 0 ©

 نم ىتفلا. 7) 4 تيشم. 0 © ىفعشث. م) © نم. و) هد اجبهم.

 7) 0 هدك 187 ضماخت, م ضتاخم. 5 هاما. 2 هد جيص )40 ٠
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 بصغف «لبالا نم * ةقان عرض دوسالا ىمرف ريبك خيش بائرو ناكل ىنب
 هيخا ربخ فرعف بدنج وبا مثّدشا ناكو «هلتقف فيسلاب هبريضف بار

 اولقو 3 هنوملكي هيلا ليذع لاجر تعمتجاف فسأو اديدش ابضغ بضغف
 اوعيجأ معن لق ىتح هب اولازي ملف كمع نبا فيتسأو كيخا لقع فخ
 4 هل اولاقف هللا يس ديفا وحار ان هرج 1: ب اج للا

 ُثكلع ناف عجرأ ىتح سبحات رمتعأ نأ ديرا ّنا لف اّنم هّسبفأ انشأ
 نإو ملا نولمعتسي او رسكلب م نووقي ليذع ةغل هك متنا ام مال

 نم لاجر هيلع اعدف مرحكلا وحن ابهاذ م لوو ىورما « نورت فوسف كتسشع

 هلو لب حرك ل دجرح هكر نسا ع 000 للا ع ف

 هتذخا ىتح ماردابم يرخ هموق هب بيصيف اذكو اذك موي نأب نأ 0

 امو آول ء2دهربخ كلذ ناكف عجري نا لبق تامف ميل بناج ىف 8 هكا

 ىتح مركلا ءاكل نم هدسج ىلع لعج دق اريتعم يرخف ةرم نب ريعز
 نم مهق هيلع درو ذا هل البا ىقسي وم انيبف ناِعَن نم ةربقالا تأذ درو

 وت نم يجتاح ىلا براد لقلا ديلا قيس رلا#

 لهُم نيم وو يعز ٌقلتف مكبر ىلا علشلب مكلذ اوذخ
 «1اهيعارم ىف هلبا لما دق ٌليْهَم ؛ةبعكلل اًيْدَع ىدعا ىا دْهُم

 لحمي ماع هراج هيوتجي الو ادم هللا رجْفي ال ىتف متلتق

 شارف وبا .ئقي لو
 اًميوملا نودهشي طقر رش نم اند 1 لمجتر مل ىلا 20

 'اَملسأ نب ةلامك مثدجو
 لوقيو. مب م. عقوأ * مل . هبورح .ىل * ميقل: اذإ شارخ وبا 7" ناكو

 نايعلا بلع نمافاجااب 8 مث ديلا
 ا

 6) © كقعف. 2) 2© دملكف . ه) 6لاطاف. 2) 4 هس. ه) © نورتسف.

 /) © وف. ى) هم 08, ل ارداصر © مار امق ارداص. 8) © ةجرلا. 2 ©رتقالا.
 72 مل امان. 2 طقوم 6و هلق ةععذس ل 21026. د) 4 طقق طقلمدنه طق

 لاق. م)ذس لف 6
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 ايضمو ةورع هاخا فلطاو ةنيعر اًشاخ هنبا « هيلا شارخ وبا عفدف هل هلخب
 هأبا هاطعا ىتح موقلا ىلا هب هداعو هيخا كاكف شارخ هبا ذخا 5 ىتح

 هل لاقذ هل دبع 2 هءاج ذا هتيب ىف موي تاذ شارخ وبا انيبف هنبا دخاو

 هتعنم امل ىنمطلو اهكذف كينغ نم ةاش ءذخاو ىنءاج ةوزع كاخا نأ

 ة اهكذف ىرخا خا سلق هل لاقف داع مايأ دعب ناك املذ * هعد هل لاقف اهنم

 املف هموق نم برش عم عمتجا كاخا نا «دل لق ىسما اًملف هدعد لاقف

 وبا بوف هتجلاعف هل اهركنيل كلبا نم ةقان /ذخاو انيلا * ءاج ىشتنا

 بوف شارخ وبا اهدرطف اهرحكنيل ةقانلا لخا دق هدجوف ه هيلا شارخ

 املف شارخ وبا «فرصناو اهرقعف ةقانلا طخاو ههجو مطلف هيلا ةورع هوخا

 10 كيخأل كنم تناك ةافاكملا هللا رعل تستب مهل لاقو هموق همال دغ نم ناك

 هيلا رذتعي ةورع :ءاجن تيلعف ام هب تلعفف هلا كادفو # كيف هنبا نهر

 شارخ وبا لاقف
 روبقلا تحض نم ثرواج اذا اًموي ورع اب ىتفان كتلعل

 ”:ريبكلا نملاب بينت 1فيكو ةىنيع تبطلو .قراغخت تذخا

 رورحلا ىدكرم داهشالا ىدل ىسفن « كيلع ثربص دق مويو

 ريس لخرل هاننلم تلحر 2 مىقنا سك. نال اهنافإ

 روزجلا مكل نم تمعطأ امو ىركب تاكرشو هقسفي اب

 وباو ةديبع وباو ىيمصالا ملقو « هلو ىحلو ركب ىأ ىركب هلوق ىنعم لق

 ةووسعو بكنج وباو شارخ وبأ ةرشع ةرم ونب 9 ناك ئبارعالا نباو ورمع

 90 ءارعش اعيمج اوناكو نايفسو ” داَنَجو ريقزو ورمعو دوسألا وباو نوسألاو حبلا

 نم كم ىلع ناك هنأف ةرم نب دوسالا هاًماذ «داوودع نوكردُي ال اعارس ةاهذ

 نم لصوملا نب © ةرضان نب باشر لبا هيلع تدروف باش مالغ وهو «ةءاد

 ه) كل هرصسع 5) ل مت. هه 4 ف. 2 هل ءاج. و اذص 02 ةلوه6:

 م + ذِخأيل: م) طال. 2 كنعا نه ماجن: اذ ىيجو.

 728 ف. 7 2 ريتكلا. 802, 40 كنع. ه) ل ائلقم. ر) هك لاق.

 9) 4 اونك.. ,) © هدانج, رايح. هز 46 اودعاذا. 8 4 ناو. 00ه

 ظراذو © ةيهأد, 42 وهف. 0) © ةريصان ىب بابر .
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 ايح كن زينت ءويم ىلع كلا ع لكم ظ 0 2
 ابيب ىَلَو نا بوثلا هيلع ىقلأ دولا قباسلا هنأ ظ
 اًبيشخ ءارورطم ّنَحلا مسح ٌبُيِهَص هققأ كادت |
 هبا رثشلا نع ىدشالا انه لك قايل ار يزل يي نردرفاق قبح ١

 ترماذ ةفيرش /ةلزج ليذع نم ةأرماب رم رف املأ دازلا نم ئلذهلا شارخ ةا
 هديب برضف رقرق ماعطلا حير هنطب دجو اًملف تيوشو تحذف ةاشب هل
 لق رق اميش هنم تعط ال.هللاو ماعطلا ةحئارل رقرقتت كنا لقو هنطب ىلع

 اذ ام هب عنصت تلق رم وأ ربص نم ءىش ككنع يلح تيبلا ةبر اي |
 هتدشانف هبكرف هريعب ىلا ىوعا مت هكينقاف ءىشب هنم هتتاف هديرا لاق

 هللاو ال لق اعيش تركنا وا اسأب م تيار لع اذع اب :هل تلاقف ىبأت ةأرملا

 لوقي ًاشناو ىضم مك
 هد

 ى مرج الو ىئايت سنحت ضو 7 ايحاف ,« ىلمي ا وا 7 ىونال ىأو

 معط اذ جامل ىكقأ 0 0 يدا ع عاملا 0

 ل رابح ن١ خر مل هدي م 15

 نع ثرشمل نب محا نع تالا تح نب نوراغ نع ىنع قربخأو
 اجا رم نب ةورع مهف ثرسا ورع وبا لاقو ىمصالا هاور امم وحنب ئتادملا
 مرحلا زهشالا تلخد اًملف ههئترسا ةنانك ونب لب هريغ لاقو شارخ ىبا

 و. مهتاداس نم كيسي :لزنف شارخ هنبا هعمو مهيلا شارخ وبا ىضم
 بستنا هب موس اًملف هارق ىسحاو هلوئاف م هفاضتسا هّنكلو هسفن هفرعي 0

 ادغو كلذب' هدعرف مهنم هيرتشي ىتح هتنواعم هلأسو ديخا ربخ نبخاو هل
 ” اولعف ايف هل هيبهي نا ريسالا ىف مهلأسف و لجرلا كلذ عم * موقلا ىلع

 اب اوضر ىتح مهمواسي لزي ملف ٌمعنف اذه اما هاولاقف هينيعيبف مهل لاقف

 0) 1 نيح 0 طمع حشا . ١ 3) ه ىدعلا. . 0 4 ناف. 20 08 ٌىَدَرقلا.
 0 4 ادرظم» م © نرتخ. ى) © اما. 2 2) 2 ه438 تيبلا ةاّير اي. 2 ك هدد

 2) © ه108 تيارا اذكح لعف اناسنا. 23 © ىونإلا 70 © ىتتيمبي. 08و.

 ه) 4 هورسأا. م) هل هناعتسا. و)ذص 02 ه1هدم: .7) كاولعفي ملف. هد) 2 اولاق.
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 لحالخلا ىدوللا اهنم ٌفَح ىقو ارهّدصتي مل رادلا لها لب امف
 لهاوتلا بسلا عزجلاب كبال فّقوم م هتيبكألا ول مسْقأ

 ندا للا تاروت ناو هلت مىقلا ارسَأ ٌليمج ّلطت

 لسالسلا باقرلاب تطاحأ كالو كلم م مأ اي راحلا ة نهعك سيلف

 911 لفارعلا ءحارتسلا انيس قلل ىرس لاقي سيل لهكلاك ىتفلا تاعو
 لوا ام اهب ىَقْلَت نا يلح ايلايلو انل امن سا علو

 ْ هيتري اضيأ لاقو

 زيبج ليك تعي ل هقلا نأ لتقف انا ةليل ىَسْمُم لك ىفأ

 ليتقب التقي انلو شبرق انءامد تييصت نأ نأ ىَشْخَأ تنك ايف
 0 5 - -ٍ 0 وه وو تع د 6ك

 ص 6 ليلعل اولبقت ىتح رهدلا ىدم مئرمعو مئترما ام ميال
62-2 

 ئدرقلا بيهصو ةورع هوخاو شارخ وبا لبقا ةّصاخ هبخ ىف ورع وبا لاقو
 نم. ةنعيتلب مانيبف :ةينملا نوبلظي دق ىو نم الجر رشع العصب ىف
 ىنب نم اموق / نوّيدقلا منظف ماتّدع نم بيق مق آلا ْمعَْي د ةلْكَ
 يبا دجا بوح ضي نماوا واو ور رنا نإ نفس دب احا ري

 15 ز عوساو وطلاخ ىتح هيف اوعمطو هنوبلطي : غيلا نويلذهلا 21دعف رصَت

 اهسا بوعش :انبا عيف * ركب نب ثيل ىنب نم مق مث اذاو اعيمج
 هباكتا نم اعيمج مذقنتساف شارخ وبا عهفرعو ايهلتقب مهف ىدوقلا يهب

 عّجش « ىنب دحا *بوغتش ىنبا ىلع نمي كلذ ىف شارخ وبا لاقف :عقلطاو

 هابهب هلعف ثيل نب وماع ىبا
 20 ابيبنح أ و مهانلخو اهيف كش »] م اودع

 ايلا اوُثعَب نأ سفنلا هافش انلقو مهب يرئانلا ىَرْغْنف

 وغم قبو سيسُم باصص فينح ىنب ىدع نم انْعَنَم

 ابيتي نأ بوعنش بأ فحو انيلع عجيش ىنب اب ونقف

 «) ل ةرملث رهظلاو 0 لماش , 2 لماش. 3) 2 ىديعك. 4و. 2 4 ةليكر

 0 ةبلخح. 0 ؟1طتف مهموم ذص ل آم. ريت 0 طمتو كر ت1. م. ها 186

 و) ل ةيلود هصق طواوز» ةيلودر 09 ةبيوذ. 2) ى هققع مهيلا. 1 ذه 0 هلمصمب

 /2) لاق. 28 ىل انباو. 0 هم 2 قوس 0 هات 7) ل ىوخا. ه) 4 ايهل.



 8 لدتا“ "سس« .كواوش/ 7”: ضي 3

 ا

 ْليِلَب ٌةَيمآَش ٌمهلاحر ىحّنت فايشألا ُسوعُم مْ ظ
 ليمكلا 0 ىوغلا 0 تاللكبب ةهعوج لتاقب ْ

 تناك ةلاعا باذُت ىتح ٌليبج اهل لاقي الو « ةلاعالا ليبمل هرمع وبا 1 |
 أ

 حكدلاخ ل ليلا لن د ل ةلاقو امكش ان وأ ا

 دعسا نب ملاظ اهبصن ةلخآ نطبب تناكو نافطغ د مدع نايلرلا يبا

 هيثرب ىلذهلا شارخ وبا لاقف ةيبد 4 لتقو ةرم نب رماح نبا |
 فطي ملو ُمِمْلِي ملو بورشلا َطْسَو نأ مل سيلا ءٌدنُم يبخل ام

 /فطهلا ىب ىزيش نم فيواورلا اهيف ةعرتيب معاداغت ايَح ناك ول

 و ناغجحلا نولبعي نسا ىنب نم موق / فطقلا ونب
 ففتلا لهتمْلا 0 هانشلا نيح ةَثنْفَج رّذقلا ميظع دامرلا ا

 طقاستيف هلفشا .ءالل اهي ئكلا .فقلاو نئلطع! هلبا :ىكنلا لهنلا *
 ١ 1 نالم وهو

 8 فرغلاب ميولا ومو دبس آلا هب سينأ ال هالخ ماقس ىسمأ

 ىَّلص هللا لوسر باكصا ذخا اعيمج ةامهتياور ىف ورمع وباو ىيمصالا ّلقو

 ىنب وخا ةوحاَعلا نب ريممب يف ناكو ىراسأ نّيَنح ريتح موي ىف 0

 اناذخ نيا بو نب بيبح ىب ربعم نب ليمج هب رمش ث 1 نب ورمع
 برضف ةيلعاشل 3. ةلنحا امهنيب تدناكو ىرسالا ىف 0 حمج ىبا

 هيثري شارخ وبا لاقف هقنع

 لمارألا هيلا ىوأت رجَف ىذي ِرَمْعَم نب ْليبج؟ىباحتأ َعّجَف
 ٌلئتملل هيلع «ثدتسأو مق. اذآ اذ راو كفيلا لجين لييط 20

 لئاع ه نيسيرحلا ىلاب كلتهشو اتش اذا نيرا يأ هنيب :ىلا

 لئريف دقتحت ٌبَدَح اهل ةيشح تحارو انورغم يوت
 ةيدع ب همه

 لئابتلا و هتلبقتسا امل ثلا نم هعادر ناملست هادي مداكت

 2 م 4ك ةلاقالاا ىنعي ليمخل اهبعري هلوق 5 )2 لق. ه) ه2 انلخ .

 4 هم ذب 09 لبق. © هوم 2, 0 ( هسطمتوب ) دنعر 4 اذا . /) 4 فظعلا ٠

 و) ى ناقكل . )0 أك. قذس ى هلفصم. )4 هدصن طنع ؟ةدفوز 08 فرعلاب.

 7 4امبهيتياور. 70) 2 ىنلا. ' ) 4 تخرتساو. 0) 4 نيساردلا , 0 نييردلا
 م) 2 داكي. 9) 4 هنقلذتسا.



 مد كلذ « دنع شاوسخ داكو ًةفيلخ ىناكم ىضورت وأ وا طخشتلل

 * بيطخ ّىدنكلا 5 نيسحلا نب يمحو ىعاودل ديح نب مشاه قربخآ
 4 ىنتدح لاق ىئيبصالا آد لاق ىنايرلا اس الق 6 ةيسداسقلاب عمامل ىجسملا

 ىموزخملا ةريغملا نب كيلوللو كم كذهلا شارخ وبا لخد لق ليذع نم لجر
 ه امهثقبس نإ ىل لعجت ام كيلولل لاقف ةبلَحْلا ىف امهلسي نأ ديرب ناسرق
 ىعبصالا لق اهذخان امهقبسف امهنيب ادعو السرأف كل امهف تلعف نأ لاق

 ءدهيف ريخ الف ايمار وأ ايعاس وأ ارعاش 3 نأ ىدنفلا كتاف اذا

 شفخالا ناميلس ىب ىلع شارخ ىنا رابخا هعومج نم هركذا امب قربخاو
 مرابخاو عراعتشا عومج نم هركذا اب ىقربخاو م ىركسلا كيعس ىنأ نع
 رو متاح ىنا و نع ىباوعالا نبأ نع بيبح نىب نيج نع ديعس وبأ هركذ ف

 نب دمحم هضعبب قربخاو ورمع ىبا نع بيبح نبا نعو ةديبع ىبا نع
 راعشا ىف * هاور ام تركذ دقو ىيمصالا نع ىتنيرلا أسس لق ىديزيلا سائبعلا

 م 3 5 لاق هعضاوم ىف هباكتأ :نع مقنم دكحاو نك 7 اهرابخاو ليذعم

 ةيبد ىلع ىلذهلا شارخ وبا لزن لق :وربع ىبا نع بيبح نبأ نع هاو
 < يالا

 15 اهمده ىتلا #هو اهندسي ناكو نافطغ ىف ىنلا ىزعلا بحاص ناكو ملل

 اهمدهف 72 اهيلا ملسو هيلع هللا ىّجص هللا لوسر هقعب 1 امل دكيلولا نب كلاخ

 هتفايض ىسحا شارخ وبا هيلع لون املف ل5 ىملسلا ةيبذ لئتقو اهرسكو

 لاقف » تبسلا ءاذح نم نيلعن هاطعاف انقلخا دق نيلعن هلجر ف .ىأرو

 هحدج شارخ وبا
 قلبي تخل امدعب لانج

 ليجرلا برألا وذ مهلا ىصقيو ثا 0 2 حورس بيتا

 ) 0 هم سمجهتس ممي. 5) ك نسملل ه) ه ةيسلاقلا. 4 هآس. 04

 نم هركذا ام عوبجع ىنربخا .  م) مهرس ىقربخاو هد دممتععتم ذص 0. 0) لل نعو.

 7) ه0 ب 02 طقجو طه هقام» ئمصالا. . 742035 قابيشلا. ) هل اهفيشي.

 7 هم كب 0 هطلت, 8 هدص. 0) ذص 2 ةلوتق. 70) لل 2008 نينسح. 05) 4 لي.

 ز) 0 هد سمتنعتس تيريز لل طقف ةطتق طقه ه5 عوبلأ .

 ا



 ةتافف لق اًذخا اًذخا «للْخت اب موقلا حياصتو شارخ وبا هقبسف ىبظ |

 ىمرلا «فبسف اًيمر اًيمر اوحاصف برضلا 5 فيسف ابرض اًبرض اولاقف ذخالا

 4 ىلا ماقف لتق ىف شارخ ابا نأ الأ تدانف لل نا ديرك ا ةيفسو ١

 | هل ايضرع ليدلا ىنب نا تلاقف «هتصق تناك ام كحيو لقو هوبا ماقو اهيلا '

 نييك تعمم تيل عفا ام لوا ىسم "راالق لك عملا 4 ةيفلسسلا و
 اننا ناك مسك 8 كدا ا لس د اخاف هلع

 تنك ناف لق ابمر ايمر نولوقي عتعمس تسلق اذ ام نتععمس مث لق ابرض
 وسبا لاقف شارخ ابا اب ماص مت بيرق انم وهو تيلفا كقف ايمر ايمر تعمم

 | كلذ ىف تتركوا 7 00 ىلع 0 00 / اذاو لك 0 ها

 كيلع 7 ال ولو ىقونكس ءاغلاب 0
 مدرم م نم كعو ةعرعزب امنأك سيركلاو اعيش ثرراغف

 قاعشلاو نرخا 00 باينلا نم: فتلكلا نسيركتلاو: تدبلش_ تراغ

 مزال مدرمو فيشسللو
 مصعم توملا نم ىجْني ىذلا لبك ىنتاو رقملا نيا ام تيبكنذت

 مضلل نسبت نإ اما ننأ تم عدم فينك ةنلرج
 [مُوَف برقلا نم مالأل ىتاك مهّيدع تقرع نا ىتم عشأب

 مهم ةينثلا يلخ ىناطتخاو اًيعاس تسيفاو 7” نيح ىّنم دوجلو

 ملح يطارذلا جوبشم نتلا ىقل_ ىنقَحَم قييلكلا « فنسلاب ىلوأ
 ردئامو ءارجا هيرعي ىقلا فا كفنان وقو اندنم الخد رثذك وم

 لست سنألب تنك نإ ام َتِْيَس ٌةَيِمَم ىنثأر انل ينل لعب
 ملحأ انا 0 موسقسلا لب ثزواسجأ يشع ]م ىراص تزواج- كقو تقف

 ها 0 -

 ميأ ىفو اهباطخ ىف ريت ىتليلح ” نطاق دشلا كارد و الولف

 )مه كلب. 85) © تاف لاقف. 6 © فنس لاقف. 4 © ْئلل لها.

 4) © *<صقلاز خ6 هقم» (طنف تلاقز ل ناك. م.40 ام. م) © امو. ةلذح

 0 هاوسو. 2 ىلرصعهاو لاق. 2 ىل اذاف, 2 اذا. 2 0 طتق 7هرنفو زنط 0

 ,)  ثيح. )4 تلا. ه) 4 هودعي. م) 4 ىردص, © اراصر 0 هدا.
 0 الولو. 470 © تيسمأ .
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 دكرب وبا ىنتدح لق فع نب نمرلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع
 ديري ليف ضرأ نم ٌيلذهلا شارخ وبا جرخ لاق مسفنا ىم يَِجْشألا

 ىم كتاو ةجانل ضعبل ةّكم كيرا ىّلل ككو شارخ 0 هنجورل لاقف ةكم

 ةدجلا بركات ناو كن تاب بلطي 2 لينا 0 0 ك1 لا
 فرعا اناو ةذّكم ملعأل ككنا نا هللا عسل للا 4 اهنم ردصن ىقح

 ىرتشتل قوسلا ىلا تجرخو هنجاكل نمكو شارخ مأب يرخ لق ببسلا

 اهب رمف راطع ىلا تسلجن نهجتاوح نم ءاسنلا هيرتشت ام ضعب وأ ارطع

 اهّناو ةبعكلا برو شارخ مأ هبحاصل اهدحا لاقف ليدلا ىنب و نم نايتق
 اهيلع افقوف لاق هيلع انلدتسف ايعم شارخ وبا ناك ناو ءاسنلا كفا نم

 نالجر الاقف امتنا ىأب امتنا ىم 8تلاقف مالسلاو ةلأسملا :ايفحاو 7 ايلسف

 دحأل هاركذت الو ىتم شاروخ ابا ناف امتنا نب تلق :ليذه نم كلعأ ىم

 اوذخاو منايتف نم ةعامج اعيجف نالجرلا يرخث ةّيشعلا نوحتار نكو
 ىلع ةبقع ىف » ارنمكف اوُدَع لاجرلا دوجا ىم ناكو بلحم هل لاقي هل ىوم

 نمل ةبعكلا برو ىنتلتق اهل لق سمشلا نيع ىف هوقال دق متر اًملف دقيرط
 اهل لاقف ليذه نم 5 آلا م دحأل كثركذ ام ههللاو تلاقف # ىنتركذ

 اعمجو ىل اسلج كقو لييدلا ىنب نم امهتكلو ليذح نم امه ام هلا

 اوضرعي نل مذذ هيلع ترج اذذ ”نسنا ىعذأت عهموق نم و ةعامج ىلع

 ءاكانلا ءاعاتلاو .انمعلا: هيلع ىعضو ا ىصكرأت عتوفذ شحوتسأ المثل كل

 اوعضوو اومّتلت كقو نم اند املف جيرلا فباسي ىليقع دوعق ىلع كو لق

 مأ مثيب تراجو اميش ملصُي هنأ اليلق فقوف هاسك_ ىلع هقيرط قلع اره

 اوبتاوتو 2 اهديعق ىلع اصعلا تعضوو نم رفني المل اهل اوضرعي ملف شارخ

 ةبقعلا ىلع اهيف كلسي ىتلا ةّححْملا ىلع دجارف لق هودعي بثوو ؛«هدلا

 © © سانلا. 5) © ةاسوزرو لثدلا . ه 4 8 كم لها نم

 4) © اهنع ركصا. ) 44 هللاب ذرعا نسلاقف. /) 46 لحنا نم دحال.

 و) 4 2008 لغأ. ) ةك وتس. 42 © 9808 ىف؟ )02 هدص.ن. 2 4 '! نم اه نم.

 ,0) © 2008 هلز 2 طقق ىلع ذدقث090 ه2 ىف . 10) 01» هدص. ةطفقو 50 0,

 هر ةص 0 هاوصو. مر مل ةبعكلا ٍبرو. ور خاعيج. بز طووو "و 8

 ذص هل هلود6. هز ل هتءاجو , © ةترواجو. 2 6 8 مب مو. 0 46 هيلع.
 0) كاهل دبعي .

 تب
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 00 00 « تجرخ ةحافت

 ةيناغ دنع نم 0 1 تءاج
2 

 مو

 همه د 2 مه

 اهيف 0 ايندلا نم ىل 1 ىهشا

 اهيدقي نرخملاو يصل نم حا 0
0 

 مسد

 تالا 0 نب ىلع نس ساف 5 بابك نكتب 51 0 اهيف ىنغو

 © اراغيد نيسمخو

 توص

 2 د د

 ا
 ىلب دم

 أ
 أ

 صضرألا ىلع 6 تييببح ام ةىسوق بناج ىسنأ ال هللاوف

 امنا, موناكلا وفٌعت اهنا *
 ١ هءادر هيلع ىَقلا نف رد ملو

 ,واب لوا نيف نينخ زوم نبال ءانغلاو «ئلّذهلا شارخ ىنأل رعشلا

 0 : عجاسم نبال هنا 0 ىبيمك ركذو ةناب نب ورمع ةياور نم

 نا دبعم رابخا ىفو مجسم نبا هلك ىكملا ىيحيل هنا ىماشهلا

 لو

 ءانكل ديف هلا

 ” هرابخأو يِلَّذَهلا شارخ ىبأ ركذ

 ةيواعم نب وربع كرف مساو 8 دوق ىنب دحا زم نب ُكلْيِوَخ همسا شارخ وبا

 لحن رعاش رازن نب رضم نب سايلا نب ةكركم نب ليثُع نب دعس نبا
 ملساف مالسالاو ةيلهاخل كردا مرضخ# ءاحصفلا نيروكذملا ليذع ءارعش نم 0

 زل ال هدم مّلسو هيلع هللا ىلص ئىرنلا دعب شاعو

 تاراغ ىف ليخل فبسيف ودعي نّمم ناكو تابف ّىفَأ هتشهن دنع هللا ىضر

 ىلع نب نسالو ىمعو ىبلهملا رصن نب بيبح :ىنربخا «عابورحو هسموق
 نب ليف قب د «ريمع نب لجأ اسد * لق :كعس قا نب هللا دبع آس اولاق

 0) 6 تحرج. )0 ىبوق» 0 4 تيشم. 4) 4 ىلع. ه) ؟طنف همه
 زهذس 4 هلمصم. /) لل 2008 نبأ. وىز ه6 0 2, 4 هرابخاو شارح ىبأ بسن وكذ.

 7) 0 طمه طمسم يقر طولم» َكرقر ه8 كرقر © نكارق. 4 4 كيعس.

 8) 4 ربع ىنثدح.



 هقشعتي ناك مالغ ىلا هجوف كجوي ملف بلظو : هراسضحاب رماف دلال رعش

 ىلا ضم“ انفو ركسلا نأ بقت انك لفو هيلع لدف دنع لاتينو رضحلا

 ناملغلل فلم هناكدو 0 نالف دنع سلججو جر وعو نالف مايح

 مالغلا مصتعملا نب ىلع برخا سلج املف رضحأف هيلا ثعبف نيتغم لاو نرملا

 م هريمالا اهيا معن مالغلا هل لاقف هقشعت كنا معزي وهو كيلع انّلد اذه لو

 هلع ”تبلأسو تيردصخأ نجوي ىلا كنا آلا ىاَّيا هتحيصن ىف نكي م وأ

 لاقو كلاخ هيلع ليبقاف

 ىبْنَذ امف كاوهأ نننك نأ بل الب مسجملا كرات اي

 يقل دا ل ىنّتدوفأ 52 اًدرفم اي

 5 نثق ترصبأ ىنيبع كت نا

 فاش ىكضنف فنين ا
 ىنتدح لك « ارايذ 0 هل رماو رعشلا ىلع ندا «لمر هيف ةظحجن

 هناو بناكلا رهزألا نب ميحرلا دبع دنع ادلاخ دهش هنا رودملا نا ىبا

 رث هل تالقف هنع ضرعأ ادلاخ ىأر اًملف باتكلا دالوا نم مالغ يلع لخد

 5 مكيلا تلخد ام انهاه هنأ ثيملع ول دللاو لاقف مثيهلا قا نع تضوعا

 ال نلاخ ىل لاقف ىته نم الو لقام نيحردقلا نيذه برش اذا كلبي

 لو ىتفلا لبقاف كنيعأ هللاو ىلب ثيلقف ىملط ىلع ىننيعت
 'توص

 هيل نا بنذ لثم بند ناكف ثأسأ ىبق

 20 بثت ملو تأسأ مكر أسأ مكو ُبوتأ انأذ

 هثداحو هملكو هيلع لبقا ىتح هل هفطعتسنو هيرادن ىتغفلا كلذ عم انلز امف

 هللا دكيع ىثدحو « فلطم لمر فيفخ ذاّذدولو ىطسولا ىرج ىف ةبايسلاب

 دقو برشي وهو امري !ادلاخ امد مصتعملا نب ع نأ ىبوطلا حلاص نبأ

 لاقف اهنأس هيلا اهب

 «) 4 نينموملا ريما اي. 5) © ه388 ةيلاغب .



10 

15 

20 

 أ

 مامث أل اندشنا هسفن نتباطو بوش ايلف كلذ ىموي ىدنع هناسيثاح اف
 0 هع 3 5 9 دا 3 0.

 هوادعأ هب هلعفي سيل ام هبلقب نوسلعفت مل هبابحا
 1 0- هو 2 5 و دهع 8- 527 - 2

 2 كك . 9 2 5

 هوادف نيملاعلا ف ام تبذكو هواقوو لمح هادف ىسفن

 دوام ديف 6دبمي نيح نصغلاو ههجو ىكدكإ ردبلا نأ معز

 ةءايضو اي 6 هلأامجو هلابكو هواهب نياف تكساأ

 0 اهنأف هاوس نم ىف الطاب ةحالملا 4ءامسأ وقت ال

 لاه هسفنا كلاخ ىنعي مثيهلا وبا هضراع لىقو لق رت

 ولع وا جاور ىف رداحي وس لك نم اًثنح تيتق
 ولعلا نم ترجض دق كتأل ىتح تلفس ءاهسلا رمق ايآ

 0 5 2 ال ىيمو داعب اذ ه كبيبح نم كتير

 و ودع ىتيب همامز / تيار يل سلا رمح كيس

 مامث أل ىورث اضيا تايبالا ع نع ىمع ىنربخا اذكع

 مدشني ةعامج هلوحو 8 كلا تروم لاق ىلالهلا ىنتتدح ةحكلط ىأ ىبا لآقو

 ليلع هتاف تلق هللاو ال لق # كقيدص نع تولس متيهلا ابا :اي هل تلقف

 للقو ىلا هسأر عفر مث ةعاس نتاكسف هقّدع امو

 المأ نل ىنتأ هللا ذهمأ الكو : ثْرَحَص ىنثا وص
 لذ ايمو هثدز اكبأ اهيت تادزآ اذا 3

 لسيلقلا ملألا نم ىنيفكيو اع د ىنم

 لومح «هتداعل ىن ام ىلع ىنا ىلا ردد كاَّذَعَت

 للكُنلا كم ه نتي اًجحص ىلَمُأ اي تنك ام اذا

 م ليلعلا كتلعل ىنأ ىلع ىصوْلُص ْتْمَص ام قيقش تسلا

 ى ىتُف مصتعما نب لع دنع اوناك مهنا ىيحي نب سلبعلا ىنثدحو لق
 )6 دكابصح. 8) 6 ديبي. ) © ةواهبو هلامكو هلامج .نراف رصقا .

 8) 02 نفت, © ىف قارقت ال٠ 0 © كبح . 7/6 نوكي. ور 6 وذعلا ديب.

 7) © 2088 بئاكلا . 2 اياذص © هاوس. 7 © 2008 نالف. 27 © ثتللم.

 7 © ىّمع. 7) © ةيداعل. هز ه0 © 402 ىنفلاخ. جر 1لق هدم هطاثأب ا 0



 نأ

 هنمف هل تلقف ىرت امك لق مثيهلا ابا اب نينا فيك هل تلقف لق عيمريو

 ام هل تلقف هلالتخا عم هبارج نم تبجتف هرذحأ نم ةلق مويلأ رشاعت

 سلا لم ميسا ىلملا هطفح اي لض 1ن لك

 بانه ةطقسو »م بنع نيم ٠ ينايبففلا لسلع اند نش

 او باتع نم دّدجحن هعْونِو ي وثكلا نم م ىَمْنَق يب لك
 | ىريدام ايلي ال تنم كفيك ىو ىمسج تمقسأ نوفجلا ميقس اي

 /ىباقع دوذضلا ىس ْلَعَجَأ وأ وفعلا ىسح ,نكف اينكم نكأ نا

 نكيالك اذعو انردج هلا كلعج ام ُثلقف كدعب ثدنج رفعج ابا اي لق ف

 | ظزانج ترضتح لاق بطلا وبأ ندلعطلا نب لي ىنتدح 00 9 ىل

 10 بهذف ىقّدشنأ تلقو هيلع تصبقف ةربقملا ىف اذدلاخ تيقلف ىناريج ضعب

 ١ ثيخراف كّكشنأ ىتع ّلخ لاقف هّتعجوا ةزمغ هلي ىلع ثريغف ىّتم برهيل

 ىدشنان هدي نع ىدي

 هديخن ىف ةيعتلا  ةبشلاو يذلا

 15 رتكأ ىل فضل نسلألا لست ال

 نقوج 0 سمشلا بستن نمب فيك

 هفلخ نايبصلاو ايقاف بدلك نيلغلا اها رس دوبل هير نبض ىنتتدح

 ةيراج هيلع تكلاو تلعفف ىنع ءالوه قف لاقف ىلا سلجف هب نوكصي

 اهل لاقف دراب اي كلاخ اب 8 حيصن
 5 ق2 د 5 89و لد هو ند

 20 سد اهسك نم ايو سكلا ةنتانم اي ىرم

 ريغصلا ريالا ىهتتشت لق انهام سد ىنعم ءىش ْىا مثيهلا ابا اب هل + سلقف

 ةيراخل كلتب نوكيصي نايبصلا لبقاو اعيش اهنم هركت الو طسولاو ريبكلاو

 ليقف انع اهعم اوباغ ىتح هانم برهتو خيمرت كو كلاخ اهل لق ام لثمب

 لاقف الّثيتم 8 دلاخ لع

 95 #7 ىأس عراق الو ىقح مضتهمب ىتموصخ ىف الو 7 ىرسمأ ىف انا امو

 ه)ر 26 نم. )5  2© لاقف. 0 © رجه. 2) © باتعو . © © عوسنو '

 /)010طتق هوم ذو ص © 0. و) © كرتن ىل 7 6 8008 هب. 2 © انلقف٠

 8 ه0 6, 409 ادلخنت. 2 0 ىقح. »)ه6 ©, 4090 ىبصخ ملاس.



 2 لزا ملف ةبصقلاب يلع لج هوَذأ اذاذ « دراب اب دلاخ اب هب نوجصي

 أبَطر هل تيرتنشاو سارتساو سلجن كانه اناتسب هتلخداو 3 اوقرفت ىتح هنع

 ىفدشناف ةستماو لكأف

 دلتا ريفسكو نلشأ فيك هكلمي راصف ىبلق راح كف
 3202 ها

 دكلسم هنم بلقلا ىف رطخج 000 ءاطاك مست بيطر

 هكسمب صيمقلا الول «ةمعتلا نم صيبقلا نم ىرْبَج داكي

 ىنأ نع هحلط نبا ني نيسحلا ”ىبا لع ركل: فرح الو ال .لاقف ,ةتدوتساف

 رقتسا امذ هيلع علخو هدنع ماقاف ممي تاذ ادلاخ اعد هنا بئاكلا لضفلا

 ءاجا لنك و2 اآفذاف دريبخ فرعبل الوسر :تعرتات لق جرخ 00 سلجالا هب ظ

 0 هببلا ىضمف رامقلا راد يف نك هع لاش درك ناك 2 مالغ ىلا 0

 مالغلا هاطعا كلاخ زاج اًملف انيلا داعو هقناعو هلبقو بايتلا كلن هيلع علخ

 ادلاخ انلأسو 2 هانيفخاو انيلا هب ءاجن مهاعدو رينثد مهب انهجو ىنلا
 دلاخ هآر املف م انيلع هجرخاف : ّلوسرلا انزمغف *مجامجو هيتكف هربخ نع

 نا اندرا امّناو تيكو تسيك ةصقلا نم ناف عرق ال هل انلقذف شعدو ىكب

 كتيب كق لاقو هبنج ىلا ةسلجاو هسفن تباطف ككسن نأ ال كربخ فرعن 1:

 هيف هسفنل 1كشنا ّرث رامقلا نم هب ىلب دق اًمم هيلع فوخابو * هبك

3 

 همذو 18 تاخي "بشكل قرت امأ

 ه8 و 4 هه ح - نأ. قتق نعي 5

 ةبيغلا لاطا هنا هتدح 0 نب يلا 35 هب نيسحلا نب ىلع رذو

 نوحكصي نايبصلاو ه ةفاصرلا َّق هب رهف دلاخ سوسو لسلقو 0 ذادغب نع

 دسيزيو مابرضيف مهيلع عجريو م درابلا كلاخ اب * ئطيرشلا مالغ اب هب

 ) 6 درابلا كلاخ اي. ة) © اورفت. 06 فطللا. 24) © 2008 كرما. 0 ©

 هدجوف. /) © هربخ انفرع. ز) © مالغلاب ءىجل. 8) © لعفف هئافخاب داثرماو.

 2 © لاوسلا انريغو انيلع. 8) © انيلا. 1 © رث رابقلا بحب وه ىلب امك
 اندشنا . 7080 2, 40 بكتكمي. 7 © 8008 اهمدق 0 ه) © خ-فاصرلاب .

 6) © دراب اب.

 ا



 4 9 29 ّ دن م 2 -

 21 ذخنجو هلمكت در

 ْدَجو شو ءازع تام الا هيلا ٍَُض نأ 30-060
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 و ْدْبَي نيح وهولا همّلَع ىتح سوفنلا َعوط كلم

 ّنَص هاوس قلل سيل ىتح هيف ّلصلا َعَمَتْجَأو
 : اهنم اتايبا هيف لاقف كلذ مامت ابا غلبف

 نرابلا ُثلاخ اب هدب ىف هّطْفَم هلل اذه كرعش

 سوسو ىتح دب اي كلاخ اي دب نوكضي .ءاولؤزي ملف نايبصلا 8 اهملغف
 1 مامث ىأ ريغ لجر نيبو هنيب ناك ببسلا اذه نأ معزي نم سانلا نمو لاق
 ظ هيف لاقف ذصقلا هذه ىف مامت ابا اح دق كلذك رمال سيلو

 ٠! 2 يبذكلاو قّدصلا نيب لوقلا ىف كملاو مكل صان ىلل كرملا رَشعم اب
 - نع د و 0 2 03 ه-

 9بوجلا 3 ىدعأا / ع نافذ «لحا مكنم ابيبح نحكني ال
2: 60 

 /بّشَحلا نم تسيل اًديع اوبكرتف ةئلاث كعب اروح نأ اونمات ل

 لاق ناكل نتوسلا 4 مضديح لك نرسل ىخا 0 نبح ىددف

 دقو ىنبلط ةفالخلاب ىدهملا نب ميعاربا عيوب امل لاق بناكلا دلاخ ىنثدح

 15 ىئّكشنأ ىل لاقف هيلا ثلخدأت هبابسا ضعبب الصتم ثنكو ىنفعي ناك
 رعشلا نم ىرعش سيل نينموملا ريما اي تسلقف كرعش نم اعيسف دلاخ اب

 جوما 8 امثأو 1 رشا ب 3 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق ىذلا

 ا لسنا تاه 0 " ةلزقو بدالا دج اف اذه 1 لقت ال لاقف لزغاو

 ى ليصاو ياا ىنضلاو ىلتات اًعيرس كيبحف شع

 20 لحان مسجاب 06 كيف فنذد بلقب قوسثلا ”ةرفظ

 لباذلا بيصضقلاك ىنارت سو باثدكأ نيا

 لق ىوكلا رعاشلا ةلالس قا نب ةزيح ىنثلح لص ملف جلمتساف لق

 هيلع لجرب انا اذا ينل رام انا انيبف نينسلا صعب د ىف نادغب تلخد

 هفلخ نايبضلاو بصق بكار وهو ءادوس اليسنلفا دسار ىلعو ةفيظن ةنظبم

 0 © دلك طرفم. 5) 4 هيلعفر © اهقلعف. 0 © اولاز امو. . 2 ه0ط هدسابر

 © درابلا كلاخ إب. 6 © ادبا. مد © هئاعجو ءادف. م) هم 6 , 408 بوخا»

 م ه0, 200 بسلا. . ه هاش. . 8 © انآو ةيككلا رعشلا نم نأ“

 7 6 لعفت. 7 0 رهظ. ) © 2008و هيلع نيككضي .



 حاصو ميفاربا ىكبف لق ىطسولاب فلطم لمر تايبالا هذه ىف ةظحج

 اهيف لوقا ىتلا قايبا هتدشنا مث ميعاربا اب كيلع « ىثاو
 لذاعملا 7 اتسم  ة2ىدحت نم ٌلذاعلا ىكبو

 ارانيد نوسمخو خيام اكلددعي لاق علان كعم مك فيشر 2 ميعحاوبأ لاقو

 ةيام ثالت ىلاطعان اًهكك هل رسكلا 1 ىتفلا نيبو ىنيب اهعسفا لق

 ىلا ىاراوف « نيسملو نسل طاباسب ىلزنم 4اهب تيرتشاف ارانيد نيسمخو

 نب ىلع ىل لق لق بتاكلا ندلاخ ىنثلدح لق ةظخأ ىتدح ءاذه ىمويب

 هيف ليقت ىنذلا كتيب ىل بع ممهجلا
 ىيلق كيدح دق نب حيض ام تيل

 بناكلا ليعامسأ نب لجأ لاقو « عدلو بهي اًدحا تيار لف لاح اب نلقف0

 هدعإب دق ناكو هل فيدص نع هتلأسف موي تاذ بتاكلا ادلاخ ثيقل

 لوقيا اشانافا ملعأ را

 دلبلا ىثن ةفاضملا ىح دَبألا ةبُيَغل ٌبيرغلا َنَعَط

 دحأ ىلع هب سوحنلا ِهْدْعَت ب حَتس
 ديب اني هل روُثعلا نحل همأشأب هَنَمْيأ َعامّبأو

 ا ا ا

 سمكلاو تارقولا نم ولخت#

 دكت 3 ةرقانب هنع
 ديل نا دق ا

 كلاس ذم ل هجهلا لق ىف.تلخي ع لم: مثيهلا انا ان هل كلظ لق

 درملا ناملغلاب اًمرغم كلاخ ناك ئشارلا لاق « كقفرتف كيفاص» ثيروحن

 مامت وبا ناكو هللا دبع هل لاقي اًمالغ ىوهف 8 سيفي ام ّلك عيلع ففني

 دكلاخ هيف لاقف ةاوهي 1 ىئاطلا#

 0 ل ىثأو,ر ىو. | 5) © ذمحر. 0 ه0 ©, 40 سمتساإ لاقو.

 2) © اهنم. 26 هدص. مث) © 28308 كلاب. 9) 1188 ىرح. )7  6 بسكي.
 2 4 283ه اضيأ .



 ١ ذآ آذآ 0آأآ10زذزذز0ذ0ةزذ1 1 1 1 120 02ز02ز ذز2ز 1 ] ااا 001007

 ىأر نم

 هلوقو

 : ىنعم 0 تل

 5 نكلو ءجيلل عضوم كيف الو كانه تشن

 ىلخل ناآكو
 هلوق كلذ نمف

 فقئار قطنم ىن رعاشو

 يما ا 0 ءالش امش

 6 موق هل مدقم او

 دود

 مهلك عؤلا ف ا دق

 ةعقرم 1 3 كىيتنأب

 يلا سا
 هيف لقو لاق

 ندب ميقاربا ىلع كتلخد لا بناكلا قلاخ ىكدح لق ءطخ ىنثدح

 ال ىسفن + نوجاش ىف لوقا مالغ انا ريمالا اهيا تلقف ىدكشنتساف ىئدهملا

 ذس هل هع

 هرسقفأسف هير لع هك

  اًمَلَع ةفرح لوط نم راصف

 ا

 ب

 ذأ ملعتاس

 فرابلا ضراعلاك ةبج ىف

 فن :اعلا ةقرفم ةيرقد

 د وهم

 سا دان لكن ىوفق

 ممَي اهلقم رامغأ ليَعأ
 ميسي هناك. ضصيبيهف ىلع

 مسوس ةزسعو 2 انت 2

 هرسكناف ىنغلا هأر ىنح
 دم هع 32-8

 درصبأ كثتبيح فقزولا هنذقي

 يم نيح رقسفلاو هينالاب

 رْذَك وبلا ىف وحر و

 هثدشناف ءالبلا ياودل مّدشا كلذ لاقف وجعأ الو دما داكا

 ه) هم © ,

 توص

 ا ا 3 9 د 9

 نم عطأ ملو كيلا اهيعاد تسعطاأو
 د > هت -

 وجولا لعَج ىذلاو ال
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 | كلاخ هل لقف كّسرخأت كروط ْنْعَت ال ّيلخل هل لاقف رعش
 وس ةككض كلعجا
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 هدقندننلا هده راناب نان ب يي ب يما
 أر 7 9 تتوب / -

 انب قف لاقي نأ لقددف مصتخعم ا ىلا اهلصواو ناورم نب ليضفلا اهنسكتساف

 « كربتف رعشلا نم ىذعملا اذه ىف دشن املوا يداك ءىبش ىأر نم وس

 بنتاكلا ىيك نب ليعمسا هلك كتذ ركذو 2«غرد فالا ةسمخب كلاخل رماو اهب |

 كلذ ىفاًصيا لق اًقفلاخ نا 0 لحام 0 ركذو ة

 ذم نملك كي

 نجت ىفو هير ىف ُبْصحلاو هب نامي رضنلاو عاف ظ
 ىكلاخل لاقف رعشلا اذه نمل مصتعملا هلأسف تايبالا هذه ىف اخ ىّنغف 30

 ليقي ىذلا لق نينموملا ريمأ اب |

 ضارسلا نويعلا نم: ضيرمل , :ضامتعالا ةذاذلا نكت نيك

 ف دتعاصب نكلو. هل وه نيئمولا ريما اي معن كلمأ نبع ىب قمتم لاق
 ربسكل اًدلاخ غلبو جرد فالا ةعبراب مصتعملا هل رماف تايبأ ةعبرا ىلع كيوت

 رفعج ننال ةليقو كلملا دبع نب دمحس بحاص باقولا دبع نب دمحأل لاقف دو

 لق اّملو ٌىفسيبلا لق لضف ةدايزلاف تايبا ةعبرا ىف داملا نيغلب اذا هللا دعا

 اهيف لوقي ىعلا هتايصق ىأ, ىم رس ةفص ىف دلاخ

 ى.ينالتلا موي رورسلا ىفالتل قاقرو رئاردج ىف ىنقسأ
 قاتشم ىتلقم نم تاربع هنم سأكلا ىف نك فالس نم

 يالا رئاس نم ىو خا زكلا ىل و نم وسب ساير ف 20

 فاس ىبأ تكلا كم ملكا رك اروع
 تلخادف تاعطقم بحاص كنك مثيهلا ابا اي لاقف لبعد هيقل ةريصق ىو

 بعتات نا كشويو كلذ ىلع موكت ال نتسناو لاوطلا سئاصقلا ىف ءا

 كثعطأل ىريغل كنم مصنلا تفرع ول كلاخ هل لاقف هيلع بلغتو لوقت امب

 هنيب عقو اًدلاخ نا َقارْهْشلا نسم وبا ىنثدجو ىفسوملا لاق * ىسفن ىف 5
 ٍبلَح نع ىَحلا لس قتلا هيف لوقي ىذلا رعاشلا ىلا نيبو

 4) © لونف. )388 لوقي .



 م

 بناكلا دلاخ رابخأ

 ناسارتخ نم هلصاو ذادغب لها نم مثيهلا ابا ىنكيو كبزي نب كلاخ وه

 هيلع تيلغ ءادوسلا ما ليق دمع رخآ ىف نيوسوو شيلل بانك دحا ناو

 هالوو اهيلع ركقي ملف « ذادغبب هوجولا ضعبل ةيراج ىوهي ناك موق لاقو
 ةاكشنم هقيرط ىف عمسف ضن ةروغتلا ىف ءاطعالا كلملا دبع نب دمحم

 «ىجحشلاو ْلْمَأْلا ىَسمَأ مأشلا «ىوسىفف 6 ةبْلطَي ماضل نكت ناك نع

 ليي ليسو اًطلتخم قاثأ 0000 ايهعت يحب لع طقس ىتح ىكبف

 هجورح نسقو ىف هبح هنأ /ماشع نب ىلعب لصتا و ناكو لطنو / سوسوو

 10 رعشلا لوقي اًداخ نا :دقيرط ىف وهو هغلبف ءاطعالا باتك ةلمج ىف مق ىلا

 هلوق «دشناف 8 هرضحاو هب وسو هب سنأن

 ىِبْنَد امف َكاوُكَأ ينك نا 1بّلق الب مسجلا كرت اب
 باولو رجلا نسم سمسا ١ رتل
 م لع نم يلقأ لع ويف "ا ةللو انرسبأ سيح كك لا
 15 ىٍبسخ ىب كلعف ىف كتأ نع ساحل هل هنييخ

 ماهل اور نم قّلطم هىروبنط لمر تايبالا هذف ىف ديدستلا

 لضفلا بح مث لتق نا ىلا هثملن م ىف ماشع ىب ىلع هلعجن لق

 ار نم رس ىنبي نأ لبق 0 ةزوحاسم اب وو مصتعملل هكنف ناورم نبأ '

 ه دلاخ لاقذ *
 ١ ممالن ا: نم مشب م يقبل له روش 1 1١ 6 3 7 2د 000
 ماظعلا تارينتسملا  وقفلاو ةرسملا لب
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 د > د 0

 ادهثأ لادا 9 ناقوْذَت ايم د الو

 نإ 3سم ف لا ب يل 1 1 يح يا

 سلاج نم سلجامب ئنادغلا رحب نب ةثراح راتجا لق ةديبع ىنأ نع رشب

 ابحرم اولقو هيلا اوما موقب زانجا املكف هالوم بعك هعمو ميمخ ىنب هموق 5

 هّذلا الو ىنيعل رقأ طق اًمالك كتعمس ام بعك هل لق لو املف انديسب
 عمن رذ ىتعل .ةفراج هل لاف: ىيلا هتعبيت ىتلا لكلا اذه نب ىمسب

 بعك اي كيو لق ملو لق ةدتعمس امم ىلا ضغباو ىسفنل هركا طق اًمالك
 تيبلا اذه ىنع طظفحأف علتامأو عرايبخ بهذ نيح ىموق ىندوس امنا

 دّدوسلاب يرفق هدقشلا نمو دوسم ريغ تّلسف رايحلا تلخ 10(

 لق هل“ اولاقف © هنودوعي هموق لعب تيملا ىلع فرشاو ةكراح ىكتشاو لكق
 الثل بعك ىالوم نجر اوريسكا معن لاق هديرت ءىش ءا ةجاح نم كل

 لوقي ًاشناو رعت و ل نع امو

 داسْجأ ريغ انم َقْبَي ل ُبعك اب دحأ ىلع ٌعَرجت الف /دهَم ٌبعك اب
 ىداسح عراشأ 8 تومللو الآ 9اوركم لو موق نم حار انانعك ابا 1

 دفعيسل ةّلجآ برقت لا توغو وش كلم ام فك

 اعياو سَ نم قاعاوص ىلع هب تلزن موق ىمح نم مك بععك اي

 ا ةليح سرامأ ىنعدو بعذ اًركذ 1 داوب تسيقل نإف

 توبص 20

 لصاو ىّلصتا ل نا ىتصلاو يبناق اًعيرس كيب شع

 | ويه مم مقلي كي بق بلقب قوعلا رش
 لباذلا بيصقلاك ىناوت ىَلضو باثتكأ نيب امهف

 ركذو ىطسولا ىرج ىف فلطم لمر دودسملل ءانغلاو «بناكلا سلا رعشلا

 ؛ هبتكف هعمس توص لوا هّناو هنع ذخا لمرلا اذه .نأ ةظخ 5

 4« © فكا. 5) © ه885 مويلا. 0) © ءالبلا. 4) © ةقراح فرشا امل
 هموق هيلع لد توملا ىلع ركب نب. 6 © جرخل. #) © اربص.

 © اوركتبا٠١ 7) ه0 6,8 الاجا.
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 يارخلا نيد نبا مشاه قربا © فرصناو هكرتف تعمس ام ريغ ىدنع ام
 ىنب امل لاق بيبح نب سنوي نع مالس نب دمد نع ىنثيرلا ان لاق
 ١ ماّملل اولخدف دايز باكا اعدو اماعط عنص ةجايساب دايز ىلوم ليف هراد

 |  ميلادهلا كلت هباحضاو ليف بكرو هحنع اودغتق اوجرخو ليف ماه فورعلأ

 ا

 | : ظ ةقراح لاقف رتس ىف كتجاح غلبت نا رداق كناف اهب هاجت الف الو اهكرت
 ا

| 
| 

 | ها 5 2 5 . ٠

 دوخلا فسأل ىباو ردب نب ةثراح ىلع هعم مهب زاتجاو لاغبلاو فيراقماو
 دوسالا وبا لقف ناسلاج اههو

 ليف مامح نم نيَثْلْتلا ىلع ىرسك مامح ام كيبا ريع

 لوسولا ىهَع ىلع انعتسب -:كاودلا فلخ انشناحا

 لاق ناتححلا ىب مدصاع نع ديبأ نع دامحت اذ لاق كيوم نب 0 ىقربخا

 دنع سيق ىب فئنحالا ملح 2 لاق. ىيبيخلا ترا 0 نع دع ىنتتدح

 لاقف كلذ ةقراح هيلع سفنف ر دب نب ةتراح «لذعو دايز نب هللا دييع

 ارض ةودعل كلي الو هل ةرذق ال نم ملح ة غلبي ام ريمالا اهيا هللا ديبعل

 15 هليق نم كلذ غلبف هينعي ال اميف لوخدلا فّلكتي امّناو اعفن هقيدصل الو

 لوقي ىذلا 4 سيلا هرادقمو ةثراح امو ءهمالكو ةتراك .نوعأ لاقف فنحالا

 هلوق ف هير هللا حيف
 ركلا نم ىادي «ثداج ا ثْذِجَو ىمراكم تدبأ جالا َتْبرَش « اذا

 رشنلا ةبيط هللا كاقس برشأ ىلع ,
50 

 ركسلا نم ليمخل مع لل لاق "ذأ ىمدانمل ا اًقح كاذ ىرأ

 نب ةتراسغ ناك لاق ىعبصالا نع ئشايرلا ط لاق يدا لق ىبع قربخأ

 رشب هدعب تجوز تام اًملف اًنوغشم اهب ناكو سيم اهل لاقي ةيراج ردب

 ةثراح لوقي اهيفو .اهدلو نم نويفاعشلا ءالوهف /فاعش ىبا

 ادع مأ ةّينملا ثيفال ميلا ىلأ لبأ م ةسيم بج ال قيلخ

 28  اذذبم اًثيدح ىرس العجات الف امكيلا ىرس تيشفأ نا ليلخ

 ه) 8 نب ٠ 6) © ةطما»ه17 امو. 0 © همالكبو. )2  62008 وغ.

 © © تزاح. 7/) 8 فاغش 4 نوبفاغش , ها. "نر 1



 الو بارشلا هعم بيصي شيرق نم ميكن ركب نب ةناخ ناك لق ناتدحلا ْ

 هيف لقول برش اذا هقرغي |
 ارطقت ىقح ةبهبلا اتسع كلام نب دْعَس داو 0 |

 ءاربكو دعس لي ىتانف اصيح يكسب بيرقلا صخشلا ىأر ققحو
 لو قبلا نأ 3 للا ىا ناركسأ تقف

 |! بنعو ايسكذ اكسم اهب لات

 ام-كفتنم اًمجاو ايش كسامنآ

 اركذف امص كنم ىدبُي ركسلا نم

 ىلب دحا رخص نب قرات ركت وبا ناك نةقَلا

 0 لاقف تر

 ٌةجلباب لف نانا هل تليقف

 هنأ 3 افزدكق اهليسح .انلف

 عيل اًربَص ثلق اهذعأ لقو

 أ اه لع اًلعاش مث هل نتلقف

 نب مصاع لق ناحل لاق 10

 نلكو ةعيمج ىبا لح وا 8 هنارخ  قبا لخ ىفو ارفاعا كلم نبا ةعيجر
 | لق لاقو هبتاعف مبطصم وهو امري هيلع لخدف رحب ىنب ةثراخ اًقيدص

 دعاستن ملفو نونجال اذه كنع عد هل لاق كتورمو كردق رمل تطقسا
 هدشناف هتاه لاق تلف 0

 ةمادت ضعي اهيرل ٌلظف
 ىتلا ىلع رحب نبا رّذعلا كل لاقو

 وه بوش كرات رح طر نبا ثيسلف

 همف ٌبرشلاو نشا رع يا

 ىذلا الو رخص ىبأ وغلاب انا امذ

 ال كتبتاع امثا رخص نب ىاخ .هل لاقف *

 فتعمل فالسلا برش ىلع مولي قراخم اًدِهَْج لأي مل احتعان اَنغ 15

 قت تاذ ءابهص اهكنودو اولِهُجَب سانلا عت رص ابأ تلقف

 كّطنملا فيبعلا فك ىف ليات اهمسج "اقل دينا اك اذا اعارت

 ت سم اهيساح ةيامع هير ثعذي كشمل# يأ اه
 2 بئاص مُهَسِب هتمر اهلضتب ريصب اهيف مثال مكو

 فيت لوط ضب ىو هيدي 20

 يبخل ا ا

 اوم نوما ىف 3

 ايجم ريسألا نم هىش ىف مصب
 تيارو كيف و 2 دق سانلا نو

 نإف كردق كتّذل .عضت نا: تفركو ىلع ةبجاو هلل ةكصنلا ىف ىنتعطا

 0 5) 28 3بارح .
 أ
 أ

 ا



 ازاكتسآ ةعرصت تلق ام اذا اًقررص ءابهصلا بشي اميسقلا يت ا يع هه

 بتك « كنررسل انرسي اعيش انل تلق تنك ولو كطرش كل ةتراخ هل لاقف

 دويَبألا مدق لق مالس نب دمت انربخأ بابحلا ىب لصفلا ةفياَخ وبا ىلا

 ريبمالا ىلع امهب ْنْخْنَأ نييوت ىنسكأ هل لاقف رحب نب ةتراح ىلع ىحايرلا

 - هيف لاقف امهضري مف نيبوت هاسكف
 ايسك تنك نم هللا ىرعأو َعاجأ امنا كيدرب لصف كسمأ ثراحأ

 اًيفناسو اجباجم ثداع ىنيطمتل ةباحس كنم ترطمتسا هنأ تنكر

 يمال َحّبصا كنع ادا ا ىتا رمدل كبرش كوع تراسحا
 منا رو ملعي ل امب نهش كقل هللا هدّتق لاقتف ةثراح سغلبو ادايز تغلبف

 ٠0 قاحا نب داّمح آد لق ديزم ىب دكّمح قربخا «ملعي مل امل الا هباوج

 برشي دوراخل نب رذنملا نب مكخل نك لق نثّدحلا نب مصع نع هيبا نع
 هاجم ْىَدبَعلا ناتكصلا نأ فرعو بتوعو كلذ ىف هل ليقف بارشلا
 هيف لاقف

 بتعلا هام نم ابهصلا ُبْرْشَي ىتشاو اًرط ءايشالا كرت
 15 ٌبَشدوَملا ميقللاب روت فو ايهنمنا اذه ىانلا ناك ال
 ّبَسَحلا اذوغْدَت بيذأتلا ةياغ ىو ىرْزَأ فوشألب ىفو ههةهسد

 برعلا نيب نم ظ00000 برس ابا مخل عنف

 تنكل برشلا الولو ىدص كقلو اًعضوم مّذصلل كرق ام هللاو هللا هنعل لاقف

 نب ةثراح ثعيس ىتكلو هيف ةلاقلا ءوسو هحبق ىلع ىفخ امو لماكلا لجرلا

 20 كلذ ناك ناو بارشلاب ةماجملا ىلع ىتلمحن اوي انايبا لشنا ئنادغلا ردب

 نقني هقعمس لك تايبالا اي دل ليج انضيل ا

 فووملا بش ثادحألا قطت هب ىذلاو مهلاو معلا ىنع َبَقُذأ

 فوم رح لك اهيف مال ولو اًرّتهم حارلاب ُكَقْنَأ ام هللاوف
 فعلا 0 اًمتان ناك ناو اهيف ىمثال ايف

 اهَضْعُب رهدلا كلمأ ال ىتلا ٌبحأ
5-01 

 فّطنملا لازغلا تارخ ا ىتباحص ى ةسأو 5 هيتس



 ءاريصب هب هثدجو الأ اهرابخاو برعلا هرما نم ءىش نع هنلأس الو ىنحصن

 رمع آب الق رامع نب هللا كيبع ىب دمحاو زيزعلا دبع نب دمحا ىقنربخأ

 نب ةثراح ىلا بولمْل نيضفاو بالود موي ناك امل لق ىجمصالا آل لق ةبش ىبأ

 هلف بارعالا نم انءاج نيو برعلا ةضيرف هلف ىلاوملا نم انتاج نم اص ردب

 لاق ةقرازالا نم هباكحكا ىقلي ام ىأر اًملف رجاهملا ةضيرف 5
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 لاق مف

 ؛«بالود قيرط اوذخ اوبلودو ىنرك فيبرط اوذخ ىلا اوبنرك هلوقب ىنعي 0
 مئيسهلا 0 لق زرحن نب بتعق ا لق فاححكصلا ءايكر نب دمح قربخأ

 هللا كيبع كنع انا لاق رشتنملا نب ةريغملا نع شايع ىأ نع ىدع ىبا

 لاقف بارشلاب تي ةثراح ناكو رحب نب ةثراحو فنحالا هدنعو دايز نبا

 ةيزنع ةطقأب ةيراسيط ةرب لق بيطا بارشلا ىا ةثراح اب هللا ديبع هل

 وحب ابا اي فنحالل لق مك هللا ديبع مسبتف ةيسوس ةركسب ةيبرع 8 ةنمسب و

 اهلها .نم تسسلو كيردي امو هللا كيبع هل لاقف رمثل لق بيطا بارشلا ىا

 ىتح اهيف لوأتي اهمركي نمو اهريغ ىلا اهودعي ال ءاهتحتسي نم تيار لق
 ىدسالا نسل نب دمح نب دكمحا ىربخا « هللا كيبع كحصضف لآق اهبرشي

 © راوكب ناك رحب ىب ةتراح نا ىتئايرلا ان الق ىكتعلا هللا دبع نب ورمعو

 ىنشايرلا زواجي الو ىدسالا هلقي لو ةديبع نأ نع هبخ ىف ئكتعلا لآقو

 لاقف ءهخريشدرا نم ©راوكب ناك ةتراح نأ هب

 اراوك نم فبأ ريدب ماقأ ردب ني فراح نال ردوا

 لجر هل لاقف هيكح هلف تيبلا اذه زاجا نم هعم اوناك كتل لق رف

 ىلا كلوسر ىنللعجتو كبضغ نم نايمالا ىل لعجت نا ىلع دزسيجأ انا عانم

 كيشن هيلع در مث لق كل كلذ لاق ريمالا نم للفقلا ىل بلطتو ةرصبلا وب

 لجيلا لاقف تيبلا

 «) © روما. )11 هنهسب ةيردع هطماد ةيراشسيل ب ,.© ةلينبمب ,ةيزدع و رب ٠

 © 6 اهيلحتسي. 2) 15 اراوكب. ه 1[ هنني.



 وبلا ةدومحت كسلاك جرأ اهل ةقيتع اهقُذو 0 اهبوج تكنش © ناو

 هِرْيْغ رجا نم هللا كَل ىل هلقو ىف ك :اراذع علت مل كنا ن ءراق

 ذب ىع تضع رب هاو فو اهحابطصآ ىف ىنمال دق ام كّلبقو

 ركشتا 0 هاوأللا ىف رينانت مهعهرجو ناك اًميق اهتيساحو

 5 00 [ ال اًيبأ تقلخ يي ل
 ب د5

 ا لنذع اهب / ىلأو اك تاسفنملا ىطعأو دوجأ

 00 5 ايم هكيسعلا دز ٌرخَأ ىتخ اهبشأو

 رخلا نع ىسفن كهتهت ىانكلو عاس تشع ام حض ل ىَقْماا الولو

 رهجلا فو ىورمأ رس ف اهل بحو ةجاجل ٍلوُض دعب اهنع م ترصقف

 0 ةركتلاو ةياوغلا ضعب نع رصقيو ىتحلا نع فكي نأ ىلثمل ٌفحو

 هللا ديبع نأ ةديبع نا نع هيي نضال 0 1 ا

 محق ل ارهشا هنع باغف :روباسيت ىلع رحب نب ةثراح لمعتسا دايز نبا
 كجلرخ سيفطتخشا لق كيلا .بتكا زو كي ءاج ان هل لاق هيلع لخدن

 نت مجرا ككرما كنتي لف ناقه ايف تسع 21 ل ٠

 15 كلذ نم تغرف دقو ةنسلا ىضقنن ىتح وجان عانم هذخو جارخل عيلع

 الو متيشاومو مهنالغ عيب ىلع لمحت نا رذحأو 7كبو ةيعرلاب ففرا هّنأف

 ىتح اممجكن نم هجرخاسي ماقاو هيلع جارخل ن درف عجرف هيلع 7 فينعتلا

 ىجبيصالا نع ئئثايرلا آان لق ٌىعارشل سمح نب مشاه ىقربخا «ةنسلا ناضم

 الا رحب ىب ةثراح كرضح# طق رمآ ىع كبغ ام سيق نب فنحالا لق لف

 20 *ةاهردلا نم ركب نىب ةقراح ناكو هل هدقع ةدوجو هاييأ هماكحاب تقثو

 قارخألا نبا ىع ىبحا نبا نيحا ان لق سفخأالا ايل نع لع

 بنوعف دايز دنع اًيظح ناكو بارشلا نم بيصي ردب نيب ةقراح ناك لق

 طق سلج ىف لفق ام هللاوف ةثراح ىلع ىننومولتأ لاقف هيف هديأر ىلع دايز

 | طق هئوعد الو ىلع ربغف عيرلا ةوالع ىف تم راس الو قاكر هباكر كح الو
 أ - ع

 الا ىش ىف هترواش الو ىنيزاوي ىتح هيلا تافتلالا مّشجت ىلا ثجتحاف

 ه) © ناف. 5) © اهبخ. ه) ©لقف ايللو. 2) 50 ©ر 11 رمع

 © © اهنامداو. مي ه0 © , 8 ىلعاو. م) 6 و. 7) © ركسلاو. 4) © روباس.

 /) © 2008 اهب. 2 © ةيعرللو كل. © رهغتلا .
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 يفكو بز هد اًنشح يل نه هبل ْ
 ىٍِدامُن ٍذكل اًيجن ميتش يما دب نم ىتقير ىمالا جم
 ى فاوق لح ريغ ريخ بلاطل هدنع ريخ ال ةآوسلا ةوسلا وه

 نادت يعل علا هلك هسرص َمَّلَق اهتلن نإ ٌةلكأ ىرب

 فاذقو املك اذ" الو ابيلص نكي مل قاعشلا ندع تتاح ناو

 نب مصاع نع هيبا نع ىامسا نب داّمح آب لك ديزم نب دّبح قربخا
 ةقراح اي هل لاقف رب نب ةثراح ىلثدلا مهنز نب سنا ىقل لق نئّدحلا
 ءنشنا اهنا لاقت ايعيدات اناببا كل كلف نق

 مرد نم بيلخل نوسحكي كبككو ميش رحب نبأ تحانا ىتم ىتحن

 ملظسلاو طبخالا لها نم كريغل ههّلَخو دنع َهَلَف ارش ناك نإ

 مّنْغلا كلذ نم راتكالا نم ةتممتس ىرأ دقف ردب باب امنع ناك نا

 مّلع نع كبيشي ام قت كل امف ءاهباستحاو اهب ٍمّلع اذ تنك ناو

 محلا نم اًنيعب ىَسْمَأ نمل اهُعَدو ىتكصن ردب نباب ٌلبقآو هللا فت
 مكلا ف نيعضأ اهكرتأ ىل ه«تلقو اللص ايش نناك كيت رس

 ميجا نم ىمالك نعجت الو لوقب عفتذُت تلق ام ءلوقلا نأ ثدقُيَأو

 متلب لجو بدت الب هيلع ةخاصتأ نإ /بُيتلا عيصن ب
 ابا يكل نيزج 0نعغلب امف* تيكصنو تنسحاف تلق دقل ةثراح هل لاقف

 اولاقف مينز نبا لق ام مهل ركذف* هوامحن هانا هلزنم ىلا عجر اًملف مينز
 مين 8نبال رحب ىب ةثراح لق رت ءاًذسح الا كلذ ىون ام هللاو

 يبقا ىف بيغي ىتح اهب نج اهتيلي ا

 رجضهلاب كبر كرْشأ امك اًحارَص اهب اناف اهحَدمأ وأ :اهْمَدف

 رفذلا رخآ همغ نم ىتفلا حيرت اهمدأك مآرلاو حارلا م ّمخت مالع

 ىرْقُت دق ةماللا نإ اهب اًمارَغ ىئْذيرَي اهيف وللا ناف ىف
 ا تّلمو ىلُدَع نع ترصقأل اهتبييش وك اًنداص ىلوأ هللابو

 ”60) © هنأ هنع هلق ارس. 82) © تايلس. 4 © اهباستحا ىف امم.
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 تكثش ناو اليل تثش نا ىتسلاج رتخاف تلق ام تلق ثا اًهأف ةزامالاب

 هالحتسا هفرع ايلف هرماسيف اليل هرعدي ناكف ىلا بحا ليللا لاقف اًراهن

 هليل هءاجن ضحي نم ثعبيف بيغي ناك ىتح هاهنو هليل هيلع بلغف
 اًقيضَم ىب ميلف *رقشالا ىسرف تبكر لق راح اي اذه ام هل لاق «راثآ ههجوبو

 هاذه نما د لكصب ر) نييسالا نحا تبكر ول كتكل لق ىجخحسف

 ل ةيكر نيا تيكا[ لذ نيسب قب ننيح ليحل كنا, ىبللا ىف

 نب ةقراح حج رخ لاق همع نع ىمذحقلا نع ىدايزلا 200

 هنأرمأ دفالعتي نأ ةنادغ نم الجت ىصوأف :ن راسا دايز ىب مّلَس ىلا ردب

 ىتح لديط و افدنع تدخين هينا فاذغلا ناكف اهرمأب موقيو ءامشلا

 !0 ريشيو ترّيغتو هبلع تدسف اهنا هبي ةقراخ ىلا بتكق اهب ابضو اهّبحل
 اهيلا بتكف اهب لاجرلا بعلت نم كتحضف دق اهّنأ هل ليقيو اهقارفب هيلع

 هباتك رخآ ىف بتكو اهقالطب

 نو فشلا نأ ةانيصفلا ىو دا هنا نيَبلاب ءامّش اَنذآ الا

 ديدش ةقراح ناكو اهجوؤتف ىللادغلا انفك سدو كر شما نا

 15 لاقف تععنص امو كلذ هغلبو اهل ٌبحلا

 تسلم اهنع ىأنلا تّْلْطَأ ْنكلو ىَّلق نع امش تقراف ام كرمعُت

 تلح ىه اذا وُنْدَك الو اهيلا فاق انآ ال فورورمب اميقم

 هب يا دج 5 لق ىيحي نب دتح َقيبَخا

 تنب ةسيم رحب نب ةثراح ٍيووت لق نائَّدَحْلا نب مصع نع ءاطع آن لق

 هن ني شبل اطيجرت همراح 1 املف عناسلو لقعو لامجب ركذت .تنالو رباج

 ةتراح ىقوت تلاقف هدم م هدعب فاعش

 روع ريغ اّمْذَق نك سرف نم ًةَبقاعم وا هاقَش ًارْشب ثِلَذُب

 رت ا عاد ىنَدَجاع ناك رشب َلُبَق نينا

 1 م هيف انضيأ تلاقو
 98  فاعش نبآل توسص نا هقوعو هثركاسأ امل شرعلا وُذ ىل راخ ام
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 ىدافالا لاني وا افيلح نيكي ةلثم ناك امو اَلْعَب ل ناك ايف

 0) © رثأ١ 82) © ملساو أطوا ناكل بهشالا تبكر ول لاقف ىنعرضف٠

- > 



 ِ ه«ةكراح هيف لاقف ةينس ةرئاجع هزاجاو هاسكو

 نادمق ف سيف نب قيعتس ىنعأ خلفا ريخلا دكديعس ىزجب هللا

 2 و م ماع

 ى نافكأ كتسبلأ ةثعافش اليل ةئملظم ا اق نم ىكقَتأ

 ناليع نب ل لل ا دك ةبطاخُ ال رم نب ميمت تلاق
 ذثالثلا هذه ريغ رعشلا اذه نم ىوري 8 ةامع ل بلا كك ل لا لاق 5

 لق هتذخا نّمم هل تلقف ةبيوارلا دامح نم هّذك رعشلا تذخاو تايبالا

 وو بح ياا ع

 4نامثك دعب ىس هللأ رهظأو م نضرب ناك اقر فّلَكلا ىف غاسأ

 ناطكق ,يخ ىمني نيح دل ةلئامش قع د راداك ىنإ
000007 

 نفتح دالوأ نرتب وذو 0 ىتفلاو كيو سيق « هيِمْنُي 10

 :ناهبت نبأ ىنْعأ 1 غلبف مقلع نوي ىن 9 نبأو او فْيَسو نع وذو

 ق1 اول نوت با انيس يس ملأ ىلا فارصنالا دارا اًملف

 : 7ةكراح لاقف هرهجو هلجو بكار فلا

 ريخلا ْنْجَنلا اهبف نادمع جايه تب نا ِرْهَتلا ةدق ُتْرْس دقل
 روكذم تاريخلا ىل دايلا ىرو ُهْبمارَم َلْيَج لَم ٌمصْيرَعَي
 روم ناطلسلا ىحل «دامعلا ىماس نوي ىذ ويخ سيق نب ةيعس ىنُعَأ

 م اهل سح  ككل ةسقْنَم ميس ام اذا نيلي نإ ام

 وطن َوقَو هىحسُي رعدلا باج هب ٌمامقلا ىقْسَعسُي يَكْبَأوقأ
 نادم نإ نيس 0 ل داك نب ليج | ريح ني ليج قزبخا

 رابخاب افرع اعيلب اًكصخ ة3حب با ةقراحل ' ناك لق ّئمذحكقلا نع ئدايزلا 0

 الق هتايح لوط هب سنأب دايز ناكف ةهاكف اذ اًرعاش اًرلَح مهمايأو سانلا

 سساجن سانلا روهج ىف هيلا لخلف نفجج ناك هنبا هللا ديبع ىلوو تام
 لاقف هب هسّنُأو دايز ىلع هقوفح هركذف مق رف سانلا فخ ىقح هنم اًيراوتم
 رزلف هتريس اوفعو سانلا هفرع' لقاك ىنأ نأ ريغ تسلق امب ىقرعأ ام هل

 دهعلا برق, بابشلا عم ىنقحلي ام لثم ةبيرلا لا نم هب فصلي نكي 5

 «) © 2008 رحب نب. )ه5 0, 1[ تدبا. 0 © هضرجأ . ©) © ىنامتك .

 ه2 0 هيمنت. 7م © ثرم. و) © نبأ. مر © حليق. 2 © ناعيف
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 اي هل لاق قارعلا لما نم ٌباش هيلا ماقف اًرهش مكتّذحا الأ نم دقت
 ةسلاج ّلمجأو كفلس ىكلاصب سأتو كلوق نسحو هكبانج لأ دمج ابا

 نأ هللأو 0 ىلع ةهلوسرو هلل اًنيمأو 0 ةيقب 0-00 دقف كئاسلج

 اننوسلاب ىدرفت رءققفلا "ىو

 ديحن نب مشاه قربخا ءاولحر نا ىلا اودارا ام ّلكب كلذ دعب عتذح مك

 0 6 لق دسا نب ليلخل ا لق ىئدنكلا نيسحلا نب كيكو يارضلا

 نأ ةبيتع نب مكحلا نع ةرايع نب قسعلا نع ىدع ىبا تيبلا نع

 تري ريك ىنأ 7 ردعاف اًداسف ضرالا 3 9 ىنس ناك ىنادغلا ردب ردب نب :قراح

 ليقف دحا هرج ملف سانلا فاشأب راجتساذ برهف همد مالسلا هيلع بلاط

 ملف اديعس بلطف كريجي ؛هلعلف َىنادّنَهلا سيق نب ديعسب كيلع هل
 لق هللا كاجا ىرجأ لاقف هماجلب نخأت ءاج ىّتح هبلط ىف سلجن هدجب
 15 ضرالا ىف 00 ميفو لاق ىمد نينموملا ريما ردها لق كل ام كحو

 ىلا فصناو ْمقأ لق ىنادغلا ردب نب ةقراح لق نننا نمو لق اداسف

 ام نينموملا ريما اب لاقف بطخب ربنملا ىلع امثق هدجوف :مالسلا هيلع ىلع*

 وا اولتقي نأ لق اداسف ضرالا ىف نوعسيو هّلوسرو هللا نوبراكج نيذلا ءازج
 ريما اب لق ضرالا نم اوقني وا فالخ نم هلجراو هيديا عّطقي وا ابّلصي

 20 ابئات ءاج كف ردب نبا ةثراح اذهف لق بات نم الا لق نم الا نينموملا

 ىلع لاق مث ترجا نم انبجا دقو نيملسملا نم لجر سنا لق هثرجا دقو

 نسب ةقراح مد ترذن تنك ىلا سانلا اهيا وبنملا ىلع وهو مالسلا هيلع

 هلو ”هملعذف سيق نب كيعس هيلا فصناف هل ضرعي الف هيقل نمف ردب .

 0) © كينانح رثكا. 5) © هلوسرلو. 0 © يف. 24)ةرقو, © قرو عضاوتو
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 نب مصاع نع هيبا نع قاكسا نب دايح آن لق كيزم ىب كبح ىنربخا

 املف يقل باليكب ةقرازالا لاتقل ردب نب ةقراح بدن ل لاق ناتكحلا

 هباحصال ةثراح لاق تّدتشاو منيب برمخل تيم
 د نهم

 اوبهذاف متت ثيحو اوبلودو 0

 رمكل برشب هريعبو راوغلاب هريعيو هوجهي بابكلا نب وع لاقف « مزهنا مث
 اهترفاعمو

 بماتكلا لق ند ىلوأ كلثيب اهنأ ساكلا كتوذ ردب نب ا
 اا اهوخأ ُنَحَ اهعير كّسملاك ءابهص اهب كيلع
 بضاوقلا عْقَو دنع اًرْبَص تسلف ٌمهللتق ةتيلو اًماوقأ كنع َحَدْف

 بعاذهملا هَرْصَح مامهتلا اذ كنتو ىوبإل نم ىفشُت كيدلا نيك اهّذْحِو 0

 بدانجلا نويبع وأ رد مئاظن اهبابح تّذخ ءاملاب تع شع أذ

 براوملا رق نم. موق ميستلا نم نوكأ ةقالخ رسخت ذأ كن

 بعاصُملا لامجلا لثم 0 اذا 4مّدَشو بورحلا ءانبأ كنع ّمَتو

 ند ل لال ل رحال زفر وعلا نبع نيالا نكرحا

 اوعيتجاف ناتلامَح ميت هىف تناك لق نأ ىتدح لق ةيوس لأ نب لضغفلا 5

 مكديس رضك ىتح اولجكت ال مفنحالا هل لاقف نابيش ىب ةربقم ىف

 زاومالا :نم ةتراح مدهقو لاق رحب نب ةثراح لق 8كريغ انحيس و نم اولاقف

 ماتا مك مةّيرفازلا نبا هللاو اهينَمْرعَأ لاقف فنحالا لق ام هغلبف ريتك لامي
 لاقف هلزنم ىلا رث ”ادحا ايهيف اوقلت ال لاق /اوعمنجا اميف ملعي مل هناك

 دّدوسلب ىدوقت ”هاقشلا نمو دوسم ريغ ثّدسف رايحلا سلخ و,

 خيش دا نب ناميلس نب دما ان لق رامع ىب هللا دهبع نب دا ىنربخأ

 4) © اومزهنأ )ه0 6, 5 سيلق. 0 رجج2 450 0, 8 حرشو* 0
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 اهنأ حاولا ركاب ردب نب راحأ
 اًهتبكر اًماظع اًبابسأ كيسنت
 هلَعف ترتخأو تيدسأ ام ركذقأ

 ىذلا اف ىضرع تلن الهم تلق اذا

 ار نوع ل ايقع نجلا
 ىذا نرتب تعمزأ دق تنك ناف

 ىتلا ىلإ عجرأو رمد َبْيَش كنع عكف
 اًبراش تنك نا رمتلا ٌقيبت كيلع

 ىجل ىذب ىري مشل بوش نأ الأ

 ياك ادا
 خحكيصن نع ىنتفكفك نأ كنأو

 ع
 ل 3: : ْلْخَبَأأ 02 هن هد د 2 هلع

 اذ د دف بص م

 مكراحا و ايل لك هينا عع فيعس نب قلاخ نع مقح نب قي ل

 !5 ىلودلا دوسالا وبا غيفو ةرصبلا نم نوعيشملا هعم نرخ قس رحب ىبا

 لاقف دوسالا وبا هنم اند نوعيشملا فرصنا املف

 دق

 ةاخخ هل

 0 هل نيانلا كيلم كاوج

5-102 5 

 هريقس ترضأ ول مكب ترسمأ

 6 ع

 اًرصاح َتولاب كيفصي اَحَأ ىقلتس

 65) ه0 ة1عفسصنا 159, 2: 85 بدكم.

 سداد

 رخخلا فلاس 5 5006 ام كيسنت

 ىر رجا ننس ىف ءايمع ىلع كتناو

 را رشْلاو هوركملا نم تّثجو

 ربع ابأ تْلِبَع ىلثم ىلع بيعت

 رشتلا ةبيط ٍنْيَكَشكلا فوقهم

 ىرذت الو « رت تننا فنا هب تفرع

 | 8 ةعابتلا لما ىضتري اهب

 يس ابو العقلا لاما دي

 10 رجول ىلع تربك لذ ىبن أ جيصن

 ا دب نب 3 اب كتكوت
 دم مح

2700 9 2 922 

 قرستو نوت اهيف ادرج منا
 الا

 قي نييقاوعلا كلم نم 1

 قا هزم اوُقَقَح 00 يق ناف

 0 3 ىلأ ذي  نيلك 3
2 0 

 95 اًيصاع كيل هيف 7 3

 اًيئان تنك َ بيغلا ظفح ك كيلويو

 هه 5 ىرجات.

00000707 



 36 بل

 0 لها 5 كَذ اذا ١ لصف ب ايلع 7-0 كيسكف

 راه ندع 0 م 17 ميز نب سنأ لخد ل نفتح نبا
 ديبع لق سنا بخ املف كلذ «لبق ةضوافمو ضراعت امهنيب ناكو رحب نب

 امك ريمالا هللا حلصا ىكدنع وه لق كدنع سناوع لجر ىا ةثراح هللا 5

 هيف تلق

 ديلا بَّلَط نمو ىَوَقَتلا نم اًميمخ هقيدص ماحب نم اًنيطب تيبي |

 دْيَقلا 0 هناجاح ىلا ىرسَيِل 0-2 ىج ليلا: اه اذا مني

 دولا 010 ا ىَراَذَع ىعاري

 دعا 2 نارشألا ىلع اَناَبَح هلعفو يكل لينا ىلع ا 10

 ةردضتح هللا 0 لاقف هللا كيبع 0 ع غلا نم ناك املف

 امك كلاخا نكا ملو كل هتعرك اب نربخاف كنع اذه تلأس ىنا ةثراح
 ريغ لق ناو هلها انذ اريخ لق ىكي نا ريمالا هللا حلصا لاقف ىل َتَعَن

 اقح ريمالا هللا ملصا ناك ول هللاو اما ىتم هب ىلوا وه ام ْلَعَي ملف كلذ

 ىلا ملعُي هللاوبولفا "سيئ اني نقلا ىشح ةشيلواا نقلف يبيع. طبخ

 رينو رماح ةيلكلا , يدع ند رع لا 4 كلو ابر لحنا امهناقاك نييك

 وهو هيف سيل ام هيف ىلوقو ئذكب اهتينجأ ىرمعل دقف ةمادنلا بذكلا
 دكشناو ريمالا هللا مجلصا لوقا امك ىدنع

 اضغبلا ىل ردب نبا هّْجَو ىف فرعأل ىنثاو ِرْحَب نبأ فرظنا ىل ىلحي

 5 ا هغيسي ام هقلح ىف اَصَش 00 20
 هاه 0

 دف دا را تنم دي شنتزتا ميت فرب نبل نإ
 اًضعلاو لحنا تست ال ىتطلا نك قرا امك تيب ام رددب َنبآِي 3 شعف

 اهزعلا متن ام نود اَلُكُب ْلْذبَيِ» مهلشو نيحلاصلا لجرلا ءُبيعت
 : 0 هدم الاااغب ىو 55

 ال11 3 8 قا 37 11 هيا ملا



 راقعلاو ىسناوؤسلاب فرسعيو ةاوح نسم فرعي ناك 0 5

 'ةلغب ىلع ردب نب ةثراح هيبا نب كيز ليح اذه هربخ ىف ىثادملا لقو

 اهادعاو مرد فالآ ةعبراب اهعاتبا دبرهلا نب «دازوخ ناك لالطا اهل لاقي

 لاقو اهبكرف ماقف اهرهظ نع هتعرصف راف اهيف ناكو ةتراح اهبكرف هل

 اا دب توي يت ا
 تاع

 0 بنحب الالطأ ياه ام

 الق كم نب هللا دبعو ةديبع شأ

 ناميلس لاق ريسملل اوبكر اًملف
 ا ققلا ةردسحاف تيردق 3

 - © ع. س6

 اعرسبسلا تكلم اميف انتيساوو

 اهواَمَع ميمت ف ىرسعُن كتسنأو

 م موي ّلك ىف اهسرافو
 هنارآ نم ىتغلا لان مكدنعو

 مهتامح فوف ُزأنلا فقّلكلا ىَري

 ةمحرو ثيَع نمألاو اجرلا كنعو

 مهفوجو اًحابص اًدوج 5 مهتدجو

 مهتامسق لع اميناند نك

 ةينفل تروح نالم بكسأو
 يي لوط - مع
 اوكتنأ اذا ىيذلا نييدكرمل و
 © ي  هض 38 -

 مهفوجوو مهل 1 ا

 نواز

 ناسا مخ م سرافب وهو ركب نب

 ةيكحلا عيفر اًحاضَو 0
 هاا شد

 نحوي وب :ميفاوبا ريب
 -6ه-

 ةقراحج كقرم نب وربع نب ناميلس رم
 دابأو متلمحو ىباحصا ىوَقو هأرقو هلزئأف

 بُطَولا ربنعلك ءابهص ا

 بكولا لوم وذ معن ركب نبا تنكو

 بنما 56 نبل تحعاذق اماذأ

 بظقا َنمبْطَخْلَح ن ١ اهوُجْلَمو

 بّلغلا مفردا 0 اماذا

 بّسُقلا ةدتهملاب ْتْبَش ُبْوَحلا اذا
 تهم ع

 برخلا ةلوص اننا مايرتعي نمل أ

 كلا داف ىف تالعلا ىلع اًمارك

 بّكَتلا نم اًبُكَن تفخ دق عاقثج اذا

 لثاو نب ِرْكَب ريخ مفوبأ مارك
 لصانملا فالتخأ دنع يكل
 لماخ ريغ هّدَج اًيحَت تيار

 لفاحملا ىف هنوثأي ىذلا يرق
 لحالتلا ديلا دجعتلا ىل نمل

 لوانتملا اَهَي ثييعأ ام كرْديف

 ) 11 راردح 6). 5) 28 مندحو.

5 

10 

15 

20 

25 



 هل لاقي ىنلا دجسلاب زدب نب ةثراح مم لق ناظقيل هيبا نع مالس

 ام لاقف ءانحلاب ماحمل اوبصخ نق ةخيشم ىأرف ةرصبلاب ةرماحألا دجسم

 ةثراح لق موي ذنم ةرماحال دجسم بقلي نآلا دجسلاف ةرماحال هذه

 اه ءابرقف. نب نيعح ار لق ىبح ىبب تمح ييحا ليك )كف

 دنع هعرك رما ىف مدخلا نم لجر ردب نب ةث ةكراخ ضرع لق ئىمّدحقلا

 ةتراح هيف لاقف دايز

 َحْلْكلا اهباسْنأ ىف دّيرت اًمم بت نم رعّذلل كو ثبجم كقل

 ملَبْنَت سانلا نودحو اوفْلُخَي مل ةعبرا نود نم اَكَر وا اًسَخ اوناك

 نب دمحا آل لق ىلع نب نسل ىنربخا ءوزلا اكولاو درفلا اسشل 0

 نع «مدا نب ىيح ان لق ىدنكلا دايز نب رع نب دي ان لق ىيجك

 نب رفعج نب هللا دبع دنع نينك لق ىبعشلا ىع كلاج نع ةدئاز ىبا

 0 بلاط ىبا
2 

 اههقررحب انكم انتل وع! :اسلح تطتما 2 0 520

 انين ا فر او العلا ا كك كي

 اهقيرط اهيلا اليس اسنراد ىلا اًدوعو تاثداب ايانملا تييأر

 اهقيرق ىدنعو ىتوملا عم فقيرف امهنم نيقيرف ىسفن تمس لقف
 همالغ هءاجو رعشلا اذهب فقحا انك ىحن رفعج ىبا ىل لاقف ّئبعشلا لق

 اهقّنأ لاقف اذكو اذك ناكمب كضرا ٌةَلَع هذه هل لاق ليدنم ىف عاردب

 ديحا آن لق ىلع نب نسل ىربخا «2ىرج ىف اهاقلذ ىبعشلا رخ ىف

 ليعتسا ادايز نأ براسدت نسب ةملَسم نع ىنتادنا "نع زاوخل ثرفلا نبأ

 ىنضر بلاط ىبا نب ىلع لمع كاذ نا وهو اارُك ىلع ردب نب ةئراح
 ىلا دايز بتكف بارش بحاص ردب ىب ةئثراح ناكو راف ىلع هنع هللا

 ىلرلإ تيعم .نب كمقلعإ هيلا يدكل زئكف جارخل ةيابج ىلع هج ةثراح 5

 ااا ل سم 5 ته 2«

 رامح نم رقكاوقو ىلصي ٍرْذَب نب ةثراح نأ مق مل

 80) 111 فحل



 نكلو سأبلا لقا نم كتسلو ّْلجا لق اسأب نرأ مل ىلا لف ةنفأ لفيت

 ىطسي امكا اهيلع ىّطسُي فيك اهمحَر صاقعأ اذا ناتألاب ملع كل لق

 ال اًمع ىنتلأس ملظا ىدابلاو ةدحاوب ةدحاو ىل لق فيك ما سرفلا ىلع

 ىتلأس اب ىتم ملعا هنع كتلأس اب تنا لق ملعت امع كتلأسو هب ىل ملع

 !اكلعس

 كانسة 1 يا

 دذ بل

 لئاح مأ تمر نا ام ٌةبْحُع الو هداك نيب نبي ىنم نقال

 لئابقلا 3 كحصُم وربيع 0 تناو 00 ريمألا نبا ريمالا دنعا

 لكا اكل ترو دقل فْسَح هيح ل اف

 0/0 لسا هتايشعلا هاوع اسخا محل تربص وأ هاقنعلا كب تلاشف

 ناك الق ةديبع باو ىعيسصالا نع ىنايرلا ان لقا .نبحت نب مشاه قربخأ

 ماق هيف برشي تشو ءاج اذاف عمسم نب كلام سلابي ردب ىب ةقراح

 اي ىضمت نيا ىلا هل لاقف 5 برشيل ما هذا هرضح ىم ملعي نا كلام دارف

 لقو ىرخالا كنيع ًاقفي نيَّصحلا نب دابعب ءىجا لق 6سبنعلا ابا
 15 نانع ناكو كراشنب كل نخل نيصخلا نب دابع نبع اهناف ىضمأ ىعبصالا

 جواك ندعي نو ةقرانخ نا ضقاعملا كدر لف ديرملا موي كلام نيع أقف

 لعجت لثاو نب ركب .ءازاب ةلظنح ليخ ىلع دوعسم ةنئف مي وقر فموي

 دعس هعم كالا لايحب ليخل ىلع ئَرَصلا ةعيبر ند بلط ىب نايم

 رحب نب ةثراح لاقو ةرواسألاو بايرلاو

 20 0 دزألا :فاشعم سمك وخا سبع كيفكيس :

 اوْدَّدَم امم ىصقأ ىب َرْمَعل اهعايشأو ور كيفك

 ذرملا هل بيشي نْعطب َتْلَبْقَأ اذا اًركَب كيفُكأو

 هلعسي عاقعقلا نب رارض ىلا عمسم ىب كلام لسرا سانلا فطصا اًملف

 كيلا .لسرا ام هللاو ها ةقاسح هل لاقخ با هم ديلا اال

 ل نأ دارا هنكلو كيلع 4ءاقبا الو كسل 4

 هنيع ,نتقفو همزرهف كلام ىلع ليحو اهليح فنحالا ةيأو ىلا

 0) 55 تابسغلاو اوغ. 83) © برشلل. 0) 80 ©, 31 سبعلا» . .4) 55 ىعن.
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 تدوير

 كلناق دايز هل لاقف «دنم صقني الو ةريعش هيف كيوي الو لحعلا نازيمو

 ةباطخل كسفن تيطعا ثيبيح نم ىتفصو كتفص 5 صيلخ' تدجا دقلف هللا

 « ميرصلا نايبلا مكرعل اذه لاقف هدالوا ىلا تفتنا مث تصلختو ىنتيضرأو اهلك

 0 م
 نا اًملف اوجزمو فرصو رثكف جبصلا ىلا ةليل كيز ىنب عم ردب نب ةث

 ا و واول اا

 هورّشق ماتكلو هّتلكا نم عم ثفرع كق لق ثرثكاف انامر ةحرابلا ثلكا لاقف
 نأ ملعلا لحما ضعب لق ئرامرمل لق  ءىوت ام ىلا كراصأت ه«شقب هتلكاو

 لاقف هتوم هغلب هنا مق اهب وهو دايز تاف قوس ىلع ةتراح لمعتسا ادايز
 هيتري ختراح

 رولا ا د ا او د ع دزرسلا نأ
 روبقم مزح 0 ىلاو ىذدنلا يفاض هيفف 00 شعت شيرف كك

 رورغمل ايندلاب رم نو ةريغم انيفَكْلاَو ةرييغملا ا

 ميكنت هاركنلل كدنع ناكو َةَفِرْعَم فورعبلل كدنع ناك دق
 5 0 هب د 2 1 0 5

 2 5 نود 9 00 عس نع 0 0 ىنون _

 هت لاقف ىدزالا ورع نب دوعسم هبعنب دانا كنا نآأكو لاق

 اهتيجح داسب اوسع خيهادب 2 دزألا وخا 00 ءاج ىكقل
 نه دسع

 اهليُي ال نم رابخألاب ءاج دقو ماك اهني: نلعلا لط رشلا ىف

 ”فرجنم نب دلاخ نب دجا نع َقرمْعلا 1 لق ىلع نب نسل قربخأ
 دايز نب هللا ديبع ىلع ردب نب ةثراح لخد لق ىسوذسلا جروم نع
 كحصضي اريوش تدل ا مب لحأ ةيبارلا لعس هدنعو

 هلا ليقي هلو هيهليو دايز نبا

 عوبت نب وِْمَع ىنب ٌبحأ الو رجل نأ خشم ُسعْبَأل ىنا
 ةعوتمم ريغ ٌليلذ ٌمهيف زاجلاو ٌذحا مهَشْكَي مل باح اذا مق

 هام حتوتسأو معن لق ميكا َعَنْيَأ ةئراح اي دعس هل لق ةثراح سلج اًملف

 0 © اهلثم. 5) © صلخم ثتذخا. 0 8 افيكاسم., 0 18 عر. وم.



 هرج بارشلا ىف يلا كو
 ارصقم تشع ام هابهصلا نع تسلف
 مقاوم ىنآ, ىفاذل ةرتكأ

 ايداح هلع ادم ثق

 ىف نع سانلا رجرَت ميلح تنأف
 ىنلَخو هلذت ل هلض كيلكف :

 ةداع 7 درع ل ىناف
 م

 0 تييَح ام قاسيا فوح]

 تانك انا انو :ىنعذ هل تلف

 ُبئاشألا ماثللا اهيف ىنَمال ناو
 بلاخي سيق ناك ىلتم سيل هلأ

 قاقرلا ضيبلا تّلس اذا
 01 كبّلحو ا مهسوغن
 5 تنا ام لك ٌبكرأو قشو
 ُبلاط تاننعأ ام كش ال 7-5 لك
 بحال كيوتكي 0

 هام

 تعارملا هيلع تتسم رف تكا اكآ «ايياش نك 0 20 ا

 اننا دا ب ليل سلا صا

 ةثراح هدنعو ليخكل كلملا دبع ىب دكيلولا ىرجا لق ّىئبتعلا نع ئرمعلا

 فقبسف ءاطعلا نم ةئام تسو فلا ىف ذثنيح وهو ئنادغلا ردب ىبا
 لق مك هل امدو اّنهف ماقف ةصرف هذه ةثراح لاقف كيلولا

 اني دن نش عبأ ةدايز 3-3 علظم ُنْيَعلا 0

 !: اًنينس مكل ملمّيلا نم نه الار ْمكل َنّهَف كلت ْنِإَف
 ىنامثو اغلا هواطع ريصف ناتثام ىلو ناتثام كل كلذ قرطاشتف دكيلولا هل لاقف

 هانهف ماقف ةصرف هذه ةثراح لاقف اضيا فبسف ليثل ديلولا ىرجا مث ةئام

 لق مك هل اعدو

 اكلاذ لبق امهنم ندد نال ايف نيبب الا نافلألا ا امو

 20 اًكلابح ضعبب ىلامآ قلعم ىنناف ىسفن كيدفت امهب . ٌلِكف

 يح نب نيك نرتحلا نافلا هواطعو فرصناف نينتئاملاب هل ديلولا رماذ

 نب نجرلا دبع آل لق فباس نب ىدهم 5 لق ءايركر نب دمج ا لق

 بطخا نم ردب نب تاك اموي دايز لق لق هيبا نع ةبيش نب بيبش

 عنمو ىطعاو دعوو دعوت اذا ىتم بطخا زيمالا لاقف نينا وا انآ سانلا

 25 بذكا اناو ةريبكتلاو ءانثلا ىفو ةدافولا ىف هنم بطختا اناو «لعرو فربو

 قلل ىلإ دصقي ريمالاو ةّيهش ةجلم هةدازب ىمالك وشحأت ثبطخ اذا

 ه) © كعراو قرباو. 5) © ريخدتلاو. 0 © تادايزب.
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 بدلع لعا نتئكلا نبأ ميال نع ئربصلا 6. ل 'ىنارغلا 10: لق ىنع قربخأ
 تحضف دق هل لقو بارشلا ةرقاعم ىلع ردب نب ةتراح سيق نب فنحالا

 «فرصتاف كّبتْعأس ىلا هل لاقف اًباتع هعجوأو كرُْذَق تاطقسأو كسفن

 رطبا ا عت كل قس هيلا آر نسا ايلف ,هحالص ىف اعماطا ىنحالا

 هدشناف تاه لاقف كل تلق ام 5 |
 # 2 و 32 هع 5 ا اي ) 3 4 ب 2 -

 دوسسملا يك كيرالل اهفاكيو ة اهديري اروما 0 روحا ملكي

 لح قرش كنع حدو هدير ام لقف اًباَيَع تنك ناف

 نَهشَمو دان ل ىف اهنرشأو اهكابر كسملاك اي اهيشأس

 4 دنقم يب ىسيأر امف ا ىنلخو سيق نباي حصناف كسعنف
 ىممدْصْقَأ اهل تلق ريبْخَتلا نم كيبلع ٌقِسْنُم ثنا له راح اي هقلثقو 0

 دّلَخُم ريغ لاملا ريثكلا كثييأر ىسنناف 00 1 0 لو
 ا سأكلا يف ىف هاملا اهجوتمي ىف ديف حاشا والا ىل 0 الو
 1 سلا دلع قنا حلا حادا 1 هسا خسف هنو

 ىف لم م ذأ تلقا يدل فرح هقيرط نيا ل

 و 2 030 3ةسهع

 آم دعسم لك عمو ىدحو ؛ ةدقاج“# بكار هلل جح ام اهبرشاس 15
 د, هآك ا 2< ع

 !ىدي تحلم املك .ارفع .لثباو .ىتوهش عبشأو ىنامثت كعسأو

 ا جاوقلا هاملل برشلا نم هبُكَتر سيق نبا شيعال ُشْمعلا اذك

 رابسل ني اكتم نع لش رع اف كبسح فنحالا هل لاقف

 مالبك ةختراحو فنحالا نيب كلذ دعب ناك مك مصاع 55 «ءادبا اهدعب

 ام لق فنحالا ّْنا ةثراح غلبف نيبضاغتم امهسلج نع اقرتفاف ةموصخو 0

 نا ىلع ردقي لهو ةثراح لاقف هلا وه ام هيف ثلقل ملعي ام الول هللاو

 حا ىلا هنم رذتعأ نيسل وما كلذو هل ىبحو بارشلا نم رثكأب ىنمني

 كلذ ىف لق مث

 «) © فرصناو كسمأت. 5) © اهديرا. 0 © اذ ىف. 2 © كتف اذا.

 هك ه5 6, 11 سصتعط هطاتن. /) 80 ©, 8 كصفأ. م) © ريغ. 7) 80 6, 8

 كصلا. 2 © ةرهاج. ) © كهشم لك قو. 7 طثق هوو ذه ذس ©

 ةلمصق.. ه» © كربملا» / © كّبغ.
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 ىنذا تبرج مويلا لبق ثننك و
 قس د 1 0 رهام دئاصقلاب ىناسل ّن
 رين مل اذا أر وش ةرسم اهل 354 اريسي انيح اند

 رّذعملا َنبأو 8 ابا اًلَهَمَف ةهلك ريغ ىف متَشلاب سكوت

 5 ا لاعفأك لعفُي ملو ليل ليلكحلا ةطح رعشلا ىف كاماس دقو توف

 ءانغ ةيقو دايو. ني هللا فيبغل ميثر- نب سنا لاو لإ
 كو ىتح ّىَبلا ىلاصو نع ءَرْيغ ىذلا ام ىريمأ ْلَس
 ةيعتفم ةداض ديصمت كمارسكا دعب «ىنهن ال

 ه1 ا ما ا كذعو نكي ال

 10 مصاع معز لق هيبا نع قاحمسا نب دامح اذ لق ديزم نب دمح قربخا
 "0 ياصرس 20000
 اس هلا ا ل ا

 كيل
 دهاجأو الالح 06 ىلأ هللاو ّلجا لاقف 0 بطل كنا ةقراحت هل

 15 ىلثأس لق اذه كريغ نم ةثراح هل لاقف مارخل برش ىريغ ىفخأ اذا اهب

 ةئراح لاقف رمالا 'ذه نع
 ىنقسو اهّدكف قامكت تنك اذا

 اجلا ىف رمل برشأ ال ب ىنا

 رِهجلاو رسلا ىف هينأن ىذلا ّلكب

 90 ىرجت هبابسأ نيكلاو طم ابا

 رشَنلا ةبيط ءاملاب كتعشعش أذا

 رجافلا ححضو ىري ىتح اههفاشي

 ربقلا 3 0 تفح ىتح هباكصأل

 رعبا ةحاضأو ردبلاك ةيناغو

 مقسما ريق ليلو اع

 ه) هم ©, 8 هطات## 5) ه0 ©, 185 نوكيب 0 8 ًادعدي:



 رّذعتلا لبق رّثَعلا ٌهْجَو قٍعَيل ىتبُكشو ىئانع مْلَس نع ثكسماف
 ىٍرَشْعَم «ىب ّلسو يئافكأ ىب لسف ىتميش ىع ام رْذَت امل تنك ناف

 5 رسبلا 5 اناس 3: ني ىّنغ اذ ددجلاو ناسُحالا 0 5

 رّجدتلا ل ل نع 0 ىتولا ةيَشَح ىوهلا ىصعأ قو ىّثأ و

 ريما مللظسللا تادتزأ ند ىتيغب ترن كاذ الول تنك امو ة

 رحب نك :راح ىلا اهعفد ّمك اهأرقذ ةفيخص يف هللا ديبع ىلا اهعفدو لق

 ةثراح لاقف اهيف انل ةةجاح الف هتفيكح سنا ىلع ثدرأ هل لاقو

 رسيكتاملاب تنا نإ امف تبّكك مل لق, اذه لق نم ىلا ىنُكلأ

 ريغتي م هرَسلا َنْهَع كدّيَعك 2 ل ام د

 ا ل جصانب تاسلو امري ىل صَصْنَتأ 0

 رسك ذم وسبع م اياك مبو ةيزخب يدر كنا نيكو بكت
 ٍرقعي رخآت وا ركْني ممرلا ىلع ىصضم 60 نيحامر نيب ىَقْأ رق

 ديبع اهكسماو 0 ىلع هّتبجا دلقل ىرعل لقو هللا ديبع تبجتأو لق

 ديبعل لق مث اهيف رظنف ديلا اهعفد سنا هيلع لخد املف هذي يف هللا

 جرخو اهلق ماع نظو هباوج عيطتسأ ال ىم ىلع كر ىقل هللا 5

 سنا هيلا اهعفدف نالأر نب نمرلا دبع هيقلف هلي ىف ةفيحصلاو سنا

 هللاو تقدص سنا هل قف هفرعأ رحب نب ةتراح رعش اذه لاق اعأرق املف

 ةقراحل لق مث 1

 ٍريغم لاجرلا بابلأل كر لذضم ن نم جويل ب

 رمنتملا دَبرألا كلج سانلا ىلع 0 1 ع 0 نمو 20

 9 هو

 ردي م ركل هيف ليق نإ هلفأل هيف فورعملا ُفرعَي الف

 ى ردم قي ٍرْخَم ىلثم رأ رو املاط َىل ىتكلا ىدهملا ةتراحل

 ٍرَكْنُم ريغ نم كنم ركَن لاب امن ٌةَلاقَم ىنتتَأ دق رحب نب ران
 2ك 9 ماب دد 0 هدسع

 رذعم ريغ ورمأ كتنسناأ ما رذعتق هلوقت ال ام سانلا كيلع ىوريأ

 اول ني انه ينئماجو, اًبيبد نكي الف لاقي ام اقح كي ناف هو

 رهشملا مالكلا ىقاب نم يفارق هدضْرع ناح اءرمأ تنك نا كد



 اسك هب كثير امي مكيظع اذا «ةعلسب مكيلع ىعاسلا عم ىو

 تناك ةّدومل هافعتساو هباجاف هبجأ ردب نب ةثراحخن دايز ىب هللا كيبع لاقف

 ا د رم او ا عا

 0 0 0 هنا 0 0 نيكتبك

 لاقف 3 هباجاف

 اهتويد كدنع رُفُكلاو ليلخ وش ةنايخلا 3

 اهناسنا نيبعلا رصبت انيك ناسمزلا ميدق 3 دب ترصب

 لاقف ردب نب ةتراح هباجاف

 بيهم ىدنع ةشاوحلا ا هنا سنأ 0 ىنكلأ

 0 يخل تاَرستَع وقتل امنه

 0 ةلام أ ن ا

 سنا لاقف

 0 ع ع 0

 ورسم تسنأو 0 نجح راحا

 اًمْتغم ل كل ام ناك ىتم

 كا هلي >نتع ءالخألا قو

 ةيِب عقوو انامز هللا ديبع دنع رعشلا ةثراحو سنا ىداهتف لاق

 ناسارخ ىلع الماع ةيواعم ىب ديزي دنع نم دايز ىب ملس مدق 2

 نيب ىلا ناكو ةفوكلاو ةرصبلا لها نم اَسن بختني لعجن ناتسجاسو

 وو هتبد هيلع ضرع سسنا ىلا ماس لسراف © ىبيبس ملس نيبو هللا كيبع

 ىرما ىف رظنا ىتح ىنلهمأ سنا هل ل هلعتسي نا هل لعجو
 - نب هللا ديبع ىلا بتكو

 ريختملب تلق امل كنك امف عقاو رمالاو ثريخ ىنوق أ
 رقظي رمألا نم ٍمْرَح اذ راتخآ اذا ّنْكَي نمو هاوس هىش ىلع كاَضر

 25 رع ناك ّدرلا ميدق فقيفش بحاصو داهج نع ىبضوتل ثدعق

 هرتمْم ريغ هريمأت ىف ثنك دقو ةثكرت مك نيكل دحا ىلع

 0) 136 هعلسب. 3) 53 رس. 0 15 اًبيسر «# اًبيبَس 4) 151 ىرثم (©
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 اًربَص مللذ ىلع عطسأ ال ىل ىذلآ اوعنمت» ىلع ام ىيلعست ىقم

 ىلع نب ىيجكج قربخأ « مالوف كيلومت كضوعم ىناف هللا ديبع هل لاقف

 ناظقيلا وبا ىل لق لق ىرذالبلا رباج نب ىيحج نب دما ان لق ةراجا
 لجر هلاقف هنم هناكمل شبرق ىف هناويدو ردب نب ةتراح ةوعد دايز لوح

 كلذب دنجهي ةبيلك ىنب نم ة

 ريع ىنب ني. انارمأ "4و :انوبنلا 0 ىتلا» حاج ىنعي

 ضعب اهقرحا ةرصبلاب ردب نب ةقراح راد دع نادل لك ىبك

 كلذ ىف لاقذ همع ىنب ىم هثادعا 0

 اهقيرط اهيلا الِهَس انراد ىلا اًدوعو تاداب ابانملا تيار

 اهفورُم اليلق الإ يقل دق اهمورُف انيقت تنك ٌةَعَس اهل

 لقو ةرصبلاب ئمرضلمل نبا عم ىرحأت ٌعَرَد هل لاقي ما ةثراحمل ناكو لف

 مث ردب نب ةثراح ىجاهي لاعج نب ةيطع ناك 78 ىيحج نب دج
 ىرت طيلَس ونب تناكو صمكعلا هموق نم هيجاهي اضيا ناكو احاطصا د:

 ْ 7 ةكيب هتاح كسه ركب نب ترا باج

 طيلس ىنبل اب سانلا ءاجع طيلشس ونب ىلع يور

 طيبغلا الو يكّذلاب اًهيبش طيلس هلكأتل ىمُكل امف
 6ه-

 ىدسالا ةرمع نب حمس ىب ملاص نب هللا دبع نب دّيحن نب دحا انربخأ

 نكسلا نب حور لاق لاق هيبا نع قاحسا نب دامح آ لاق ىسللل وبا

 ةرفج هنم ىأرف دايز نب هللا ديبعل اقيدص ىثيللا مّينز نب سّنأ ناك
 لاقف ىنادغلا ردب ىب ةثراح و

 2 ا م هناك س - ه# د

 ارسق دتكصن ىطعي ىرسمأ ى ىناحايصن ىجرت مث ىصقأو نراعأ

 ارفص مكاياطع نم ىقكو ةالم مكيلع نيتلصملا فخ فخأ تيار
 5-5 9 ه 6 هآل - 5 3

 || هذ الغ عزسأ اذ ىل ىلا اوعنمتو ل 25

 اًرْفص اًعَلْخ ت تخحشو دق ةيبارز هنوبغرت نم نوطعت مكتي

 0) 6 008 ديف. ة) © بلك.



 060 ز ز ز ز7زة 0

 وبا ّىلع نتما دقل هللاو لق رعشلا اذه عمس املف ميمت ىنب تاداس نم

 بقي مريرحتاب نانتمالا لصوو اهعجتارا. ىتح اهمّمت امو ةبهلا هذهب سارف
 1 ريرج لوقي هيفو اداوج اذه ةّيطع ناكو لق هل ءاجق

 دن ىف ةيطع نار نبا اهلك د( ظل رع وكدا نا
 كا 7 فبما 0 بئاجتلا ع

 مهنا بسحاو* اهتاداسو اهجيجوو ميمت ىنب ناسف نم ردب ىب ةثراحو

 نم وهو هنتادحو هابدح لاح 3 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كردأ دق

 هقحلي امم تسيل ةيتك ءايشا كلذ نم هلو رعشلا هءرطن صضراعي

 زيزعلا بع نب دما ىربخا ء«هنونف ىف نيفرصتملاو رعشلا ىف نيمدقتلاب
 رحب نب ةثراحل امركم دايز ناك لق ىنئادملا ال لق ةبش نب رع ان لآق

 قب: هللا كيبغ ىو املف ةبازشلا 'ةلرانق ىلع. يلعب امل اليبحت ا هبارز الع

 15 كنا هللا كيبع هل لاقف كلذ ىلع هبتاعف ريخأتلا 0 ةقراح رخأ دايز

 ىنمركيو /ىنبرقيو ىنم ءاذه ملعي كوبا ناك كق هل 4لاقف بارشلا لوانتت

 ناسللا نو فاخا ام كبيرقت ىف ةئاقلا نم فاخي ال نال ىا ّنإ هل لاقف
 ةثراح لاقف ىا ىلا هنم عرسأل كيف ْىلا

 3> ته مسد سا اس ها

 ترف ىفيسب ايندلا هل ءتّيَرَم امدعب ربَجَت كق ريما نم ْمكو
 98 ترمُأ ام اذا اهنم ىل مسّقيو ىمسْفَم قح ىفت تلولحأ ىهاماذا

 ت5 هه و 0 2 0 م انس

 ترقأ ام اذأ ىبعدأ الو نيعد هدبرسب قاوسف نع هننبز اذأ

 ةمرمالا ضعب ىف* هللا دبيبع هرواشو اضيا ردب ع ةقراح لاقو

 ارسق هننجصن ىطعي ىذلا اذ ىمو ىنذوكاصتني مث ىصقأو ناعأ 00 ا ا ل ا
 0 2 مر 04 7 هد 2 0 وياما

 ارفغص مكاياطع نم ىفكو الم محيلع نيتلصملا نزنحجحاأ تيار

 هر هه لن. 5125, هز 8 ملأ 6 ملأ: 5) © نكامالا. 0 © نأ امبرو. :

 0) 80 ©, 18 هدص2 ف. 2 © كلذ. مم © ىنبرقي ومو. 7) © كلنوص»

 8) © لاقف رمأ ىف دايز نب. ٠



 ةراتخملا ةذاملا نم توص

 0 ١ هم دو 5 5 0-7 3262

 لكني رن اهدهعو « زويشلا سرد لسام قرا.شنم نم ةلبع راد 5

 لفلفلا بح فيّصلا ىف اهناعبأ امثأك هابطلا رفع تلدبتسأو
 8 كلذ ل داذش نب ةرتنعل ىشلا نأ ىلع ند ىبح 53

 كلذ سيلو ئمجربلا فافخ نب سيق دبعل هنأ ةاورلا نم هريغ ركذو 5

 ةليرط هل ةديصق نم ّئنادغلا ردب ىب ةثراحخل رعشلاو اضيا محصب

 ةثراح رابخا بقعب اهنم راتخملا ثركذ دقو همايا فلاس ركذيو اهيف رختفي

 ؛راتخملا ىف هنحنو ٌىلكعلا فلد ىنأل راتخملا ءانغلاو 2«اهئاضقنا كعبو

 ةرابخأو رجب نب ةتراح بسيد

 دلاخ لقو عوبري نب ةنادغ «نب نطق نب نيصح نب رحب نب ةةثراح
 مأو عوبري نب ةنادغ نب 4بيلك نب كلام نب رحب نب ةتراح لبخح نبا
 تننب /فودصلا اهل لاقي ثردخل نب ©ميرص ىنب نم أوما رحب نب ةقراح

 ايل د

 ىنثتدح لق ةبش نب ريع ا لق زيزعلا دبع نب دا ىنربخأ (2ىّدص
 نيب هير رتعألا نب ورع را لا ققّنملا ةليوس ىنا نب لضفلا نب هالَعلا

 مث ميلع ملسف نيعيتج مو َةَلِيَج نب كيزو سيق نب فنحألاو ركب
 ثيح مكئابآ نم بجنا ةثالخ ضرالا ىف ام لاقف كل ام اولاقف اًركفم ىقب

 7 ةيرفازلا فنحالا ماو لق هنم اوكحضف مكتاهما لاثما نم و مكلاثماب اوعاج

 ىنب نم ؛مَكّْذَح تنب ةْمَع ةليج نب كيز ماو ةلغاب نم ىبح اهمساو
 دقو .ثرللا نب «ميرص ىنب نم ىدص ننب مفودصلا ةثراح ماو ةريعشلا

 قو «باتكلا اذه نم هريغو ريرج بسن ىف عوبري ىنب بسن ىصضم 0
 قدزرفلا ليقي ةنادغ ىنب
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 6) 15 نووشلا © © ه438 نب كلام. 4) © بلك
 © ه0 6, 11 مير. 7/0 80 © 55 قودصلا. 9و) © مكب. 7 860 ©, 5

 هبرهالا : طورمو ةطثق © 2008 سيق نجم 4 © ماذج-. 0 رفسلا». 82 6

 5) © ةقراخ وف:
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 مأ ترما رومالا هل تيمظتناو رادلا هب ترقتساو مالسلا ةنيدم مدق امل

 عنصي نأ هنالاسو يولع ىلا اهب تشعبو تايبالا هذه لاقف اهل ابتاك رفعج

 ترسماو ةاهيلع هيلع ناكو لعفف نومأملا «ديف ىتغيو انحل اهيف

 َدوُمَع اي اهلوا ىلا تايبالا نأ ىور دقو مرد فلا نيرشعب ةيولعل
 ديح ىقربخأ *ىبكارملا بنيز نب ىسيعل دمعلا ريخ >.ماليسالا
 0 حي نى 3 ىلع اسد لاق بناكلا ىمج نب نيس ىتدح لاق 6 نبا

 1 م ىنغملا ٌليقعو امو نومأملا نيعاراانك لق كيشرلا نب خاص ىنتتدح لاق

 ةنبألاب اروهشم ناكو رضاح ىبكارملا بنيز نب ىسيعو نايّتغي ةناب نبا

 0« ىسيع رعشب* ليقع ىنغتف

 فوحو: ةايح نم غيص ىنلاو ومع َر ا مالسالا نويبع |

 كيرلا بأي مهمل فرط ديدج مي 0 3 يدع هل

 نيم ريما لس نوصأ نعت نكشلا لش 507 ا

 و كححو هثاه لقف هنع
 0 تب 05

 0و تاعهسمو حارو مق اكيرو لا ا 3 500

 ديقع ريب 0 0 5 خخ خاب نب 0 ينفتف
 ع

 ديبغ نقلا تش بح عش لف اذه كد مف تسقعت

 اك نيل ل ل
 اب اذه «كسقنت هللا نعل هلثم نيكت 2نأ ىلع وا هنيعب هيلع تالا
 تنب بنيز هّماو روصنملا بكارم «هيّلوتل ئبكارملا ىّمس امّناو لق بيوم
 © مشلا بابب رشب تاقاط بحاص مشب

 ة) ذض ا ةامصم. ) 0 طقف ذس طق صقتعذس ىبكارملل ربخ.

 4 0 مح 27 يح 0 © ىسيع ىف ليق رعش ىف 0# 90 76, 407 دافتسي.
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 بيست نعدو :نم هل سيلف ملم لف ىا هما نياراباخ اذا

 ن6 نهدنع بابشلا خرشو « هتملع كتيح لاملا عاق ندرس

 نب ةيقلعل رعشلا :انتشوحاو انكم ىذا حيف قدما بيع ذل لج

 15 شبح نع ىطسولاب لوا ليقث فيفخ هنحلو ةسابسيلل ءانغلاو 4ةدبع

 هنبا قالطا هاعسيو ثرلل اهب ميد ةدبع نب ةبقلع اهلرقي تايبالا هذهو

 «ميرخ نب نميا رابخا ءاضقنا دعب ثرلل ربخو ركذي هبخو ساش

 نميا رابخا ىلا ثيدحلا عجر
 ىنقدح لق ةبش نب ريع ان لق ىرهوجل زيزعلا دبع نب دبحا قربخأ

 ه0 نب ريوعلا دبع هىلا اهي بْيَصُت لخد لق ئلذهلا ركب نا نع ينئادملا
 ميرخ نب نميأ ىلع لبقاو هتبجتاف اهب /دحدتما هل ةديصق هدشناف ناورم
 وه 7لاقف هنادأج لعا رعشا وه لق اذه ىالوم رعش ىرت فيك ,لاقف

 كنكلو هللاو ال لق هللاو ىا لاقف ريمالا اهيا ىّنما لق كنم ؛هللاو عشا

 0 © 036 نميأ. 85) © ىفف 0 © هنلجيم. 4) خل طمجو س4 66169

 ةدايع 0 © ىلع. م © هحنم. م) 76 ه834 هل. ' 7) © لق طقف.

 8) 8 رعشا هللاو.
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 2 1" مهيلع.
 9) 80 1" 407 اباضغ ةهتتل هدتم ةطف 266

 هدةداع 35 هعاع

 مهلكا يحتل ناورم ىلإ احن ل
 لقت مل ناورم تيهبشأ ول كتاف

 اكو ناورم نب ريزعلا دبع ىناف هنع فرصناو 5

 ىنثدح لق لصفلا ىمع ىنثحح لق ىديزيلا سابعلا ىب ديح ىنتدح
 ءارعشلا رشعم اب لاق ناورم نب كلملا ديع نا هخايشا ىع يرييرلا 1 6

 ٍجاجألا رحبلاب درو رعوألا لبجلاب ةرمو رَخْبَألا دسالاب ارم اننوهّبشت
 ا

 5 الا مد د 00

 مكخراببت

 مقنأو مكلجرأل ضرا مشو

 نميا اهرظعأ لاقف حَصو اهب ةفئاصلا ةازغ ىف ةيراج مكلمل نب ىيج باصا
 ليقي أشنأو بصضخغف احّضوم ناكو ميرخ ىبا

 ايلالض فر لص بيدك تدي اصو

 انين الو كوثأ لإ ارش ىموقل

 «افمح ىيكاي نأ

 مشاه

 ءارتسقأو ةالَص ةمكتليلو

 هالبلا كذ مكيف عورسأف

 ٠ ءاوجلاو قلاش ةكمو

 ؛ااكبلا مكل ابا ال 4ٌمكيلع

 ءاوهلا ميلا مكنيبو
 ودع

 هايتس مهليعو مهسورال

 هع درا ص د ل لع ال
 ًاطخ هل أما ميرخ نب نميا باصا لق سيرُدا نب هللا دبع آد لق

 ناورم نب كلملا دبع 0 اهلنق 0

 َباجُم اًميش ئناوغلا تيا 0

 لسحلا /ىاذشلا َعنَج نكالو
 تايناغلل يىّنملاب تدلك ولو

 كاذ كاذ نسم“ يول ع اذا
0 

 ة) 7 مكليلو. 0 4602 ءاوحلاو
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 ابابشلا ىناوغلا ىنم نسنأ وسل

 اياش ملا اذا ٌييحدش ةانع

 اًبايث بايثلا ىوف تفعاضو
 مس 60 ساس

 اًياذكلا رسيسمالا نان دكنبغب

 واباعص ةادغ ل نحبصيو

 4) آد 1" 156.

 ) 17 هدس. نمل. /) ىكاوغلا.

 منلق الأ

 هنع رقكو اهتيد اهقكرو را

 رمرومر ؟طتعاط 18 تن 0307*"'1 0١



 اسحلا هاسنلا َعُمَج «نكالو

 و نمل تلك ىلو

 كاذ كاذ نم نيلبت مل اذا

 دقاذ اصع لحب ندب

 الخعلا حك قماح مل اذا

 رْيْعلا روح نلعكب م ىلع
 3:9. ع

 فديت كسملاب 0 5

 اًبامن هلا اذا ةّديكش هاَنَع

 بيثلا بايشلا ىوف َتْفَعاَسو
 © اًباتكلا ريمألا دنع «كندحكج

 اباعص ةادغ 1 نبضي

6_1 2-6 

 اباضغ تابطْنَْطُم نكبصأ 8

 اباصخلا باضخلا دعب نقدحبو

 /اَباّيعلا ”لاجحلا كنع َنيِنذِيو

 ابرضلا تايناغلا ماومرحت الف نويلعق ايلاآلا نا

 د ل ل د م فعن نا د د

 ٠0 لق كتجوز نيبو كنيب* اميف عنصن نا ىرت امف ةاحرت نهنم تيقل

 لعفأ لق اهكاسما عيطتسا ىلعل اهيراداو *نيّنعلا :لجا ىلا اهلجاتست
 لربخلا «دييركو د هرب ىلا داعو 'ةئاطع نم تاف 0 رماو هيلا اهدرو 2كلذ

 ىبتعلا ىو لق ىتايرللا امم“ لاف قلد وبا ىعاردل قمح نب 0

 بسعتف ناورم ىب زيزعلا كبعو كيعس ىب وربع نيب تساعقو ةعزانم ن

 15 ميرخ ىب نميأ ناكو اولتتقاو سالسلاب اوعادتو ”هلاوخا امهنم دحاو زل

 دبع هبتاعف زوك نسبا هل لاقي هيوق نم لجرو وه علزتعاف ةعزانملل ارضاح
 لاقف كلذ ىلع اعيمج وربو زيوعلا

 درسا ىبمح لجخ ىف ْلَمَقأأ

 هيض يعل و زلت

 ىحشر ثيِتوُأ ام كيبا ريع

 رح ىلا 59 امك ٌلزتتعمو اعيمج امهل كات ىقاف

 لق ىدع نب مثيهلا نع ىرمعلا نع ىناركلا ىنثدح لق ىمع قربخا

 زونكلا 0 كر رك

 ب درسا زو
20 

 م) © بيشلا ىربم 26) © اديذش ابيع. 60 © كنيغب. 08

 اباذكلا. 0 ى باجشملا مر © اباقلا م) © نعنمت. 7) #7©احربب.

 2) 50 186 (طصغ 1" هدصناق اميف), 401 كلذ لعفا لاق (0 طقو طوم626 ةطتق 3

 7) 4 نيمعلا, 00 نيبعلا. 2 © 9038 لعفخ.

 7) ل هناوخار 1 هل خاب 1

 نيلالمو لا 1 0

 1, 402 ماشغ,



 فارب نب ورمع رابخا
 ةرعاشلا لضف رابخا

 هبسنو سملتملا رابخأ

 هبدينو نحس ىبا رذ
 هرابخاو قراخ ركذ

 هبسنو ىسيبقلا لبخملا رابخا

 دودسملا رابخا

 حا حس ع2
 ناز نب روظنم رابخا

 هلتقتم ربخو رعشلا اذه هلوق ىف هنصقو هبسنو م.شخ ىب ةبدع رابخا

 هبسنو ىدنهلا ىبا رابخا

 (تمت“)



 ىنأ مامالل ىفاغالا باتك نم نيرشعلاو ىدالل ءودل ناسرهف)

 (ىناهبصالا جرغلا

 دايز ةمالغ عم قاكسا ريخ

 مدر نب :نعبا رايكا
 هبسنو رك رابخأ

 برضملا نب ةيكج ربخ
 0 مال رابخا

 هرابخاو رحب ىب ةتراح بسن

 بناكلا كلاخ رابخا

 هراجخاو ىلذهلا شارخ ىبا ركذ
 هبسنو ليلخ رابخا

 هبشنو: ةرأذ نبأ رابخا

 هبسنو ةابور رابخأ

 فيقلل ىبا نب عيبرلا رابخا

 هبسنو بانج نب ربيعز رابخا

 بهو نب دكيعس رابخا

 هبسنو رسال ملس رابخا

 شايع نىب ةملس رابخا

 هبسنو ىوفنشلا ربخ

 هبسنو ىلذهلا رخص ىبا رابخا
 ةقدص ىبا رابخا

 هبسنو ةنيذا نب ةورع رابخأ

 هبسنو ةمقلع رابخا



 اثني
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20 

 ءاسنلاب فغشلا يدش كلملا نبع ناك لق دلاجت نع شايع نب هللا دبع

 نب نميا ابوي هيلا لخدف نهب «ةمارغ دادزاو عامل نع فعض نسا املف
 كتوق فيكف لق نينموملا ريما اي ريخب لاقف ةننا فيك هل لاقف ميرخ
 وبلا نم عاصلاب ناضلا ىم عدلا لكأل ىنأ هنيلل هلل ىحا انك لق

 نرألا رهملا بكرأو «دبصنأو بعصلا ريعبلا لحترأو ةولمملا سعلا برشأو

 ةرصخلا اهنم ىنعنج الو رّبكلا اهنع قدعقي مالو ءارذعلا معرتفأو هللذأف
 هلوق كلمل بع ظاغف رطولا 8 ىّنتم صقني الو ةرمغلا اهنم ىنيوري الو
 هلاح ىف كلذ رّثا ىتح هك امب هدصقو هبحو ءاطعلا 7 دعنيف !هدسحو

 هللاو ال لق مرج كل له «كلاح نع ىنقدصأ كحو هنأرما هل تلاقف

 تلاقف اهربخاف هقيقل ام رخآ نينموملا ريما نيبو كنيب راد ءىش ىأف تلق

 كيلع ىرج ام ليزأ حو ىف كل لاتحأ انا تيتأ انهاه هىم هلل انا

 ايليف يسخر هيهتت .قسفت دي تيسر ام لم لجلا ةديح نقف
 نينموملا ريما ل ىدعتست نا ؟كلأسا تلاقف هنجوز ةكناع ىلع تلخدو

 ناو طئاح وا لجر عم انا ىردا ام هللاو تلق ”هل امو تلق ىجوز ىلع

 ةكناع تجرخن هنيبو ىنيب قرفي نأ هيلسف ىشارف فرعي ام 5 نينسل هل

 ميرخخ نب نميا ىلا هجوف اهرما ىف هتلأسو هل كلذ تركذف كلملا هيا

 لوا تنامع كّلأسا ملوأ لاقف هدب فرتعاف هنم نكش هامع «هلأسف ؛رضحف

 0 ا لكلا 0|! نانا ريما اب لاقت تيكو تيك تفصف كلاح نع
 ل كسك امن دكا هكانعا للم نلحتيو هناطلش كنع

 لكاقلا اناو

 اًبابشلا ؛ىناوغلا ىتم َكرذآ ول اباجعلا تايناغلا نم تييقت

 4) ه0 2, مل همارغر 1" امارغ 0 دسومماةهنسص. 5) © 2008 نمل اي. 0

 هلل نبكلو. 2) © 038 اًبع اهبعا. ه) © ديضقاف. /) © عرتقاو. م) 6 ال.

 7) 6 رحسلا. 2 © ربقلا. 2) © رجانم ىضقني. 7 © هلحو. 04 و.

 /) 1" كلذ. ه) 1" ىمف. م) 407 اًيهتف. و) © ههقم هللاب 7 © هنأش.

 5) © نيتنس. 2 © هضحاف. 0 511 طه 1188 طقه و. 8) © امو هلاح نع.

 م) © هل كلذب. هن) هم 1", 4079 ماع. 1) © ءاسنلا.



 هم 0-5 3

 اقرورغم اهئام نم هل ىف اهئاسنا «ىزي نيالا كفرذ

 يتسم كأس ىم ىقو د اهثك عومجلا اجا 0
 لمر فيفخ ةيراشل هيف» ىطسولاب لوالا ليقتلا نم هنحنو ةشئاع نبال ءانغلا

 نبال هيف نا لاقبو ةناب نب وربعل هنا لاقيو ىطسولا ىرجس ىف قلطم
 ةةشئاع نباي كب الهسو الحا ديزي هل لاقف لق «نينحن ىنينحو بدنج

 هي مث مث هلصوو هيلا نسحاو ءانغلا «ىسلل هجولا ىسمخل هللاو تناف

 ةمالس اهتعبتاو فاطلأو هربب ةبابح هيلا «تثعبو سلجملا اذه دعب دبزي
 1 ١ كلذ ىف

 كتودص
5-2 

 1٠١ اًباَبَشلا ىراذعلا ىتم َكرْدأ ول اًباَجَعلا تايناغلا ىم تيقت

 اباصخلا باضخلا دعب ىثدحكو 0
 3 43 د

 ابارضلا ءاسنلا نعتيمت الف 1

 هنو ىلضملا" ميفاربالا ءانغلاو, *ئحسالا .كناذ ني امير نت

 ؛«ىماشهلا ةياور نم ىطسولا ىرج ىف ةبابسلاب لوالا ليقتلا نم

 همد - ههاآك

 / ميرخ بن نويأ رابخأ

 هللا ىلص هللا ليسب ةةيد هيبال ىدسالا كتف نب مييُخ نب 0ىميأو

 نب نميأ وهو هيبا دج وهو كنان ىلا بّسنيو هنع ؟ةياورو ملسو هيلع

 نب دَسَأ نب وربع نب بْيلَقلا نب كتاف نب وربع نب مَرْخألا نب مْيَوُخ
 ناكو عيشتي نميا ناكو ءرازن نب رضَم نب سايلا نب ةكرْذُم نب َةسّيَوْخ أ]

 "0 ملف ثادحالا نم ابهدعب ام, نيقصو لمخل برح لزتغا نم دحا هوبا
 نب مساقلا نب دمحم اند لق ىلع نب نسل قربخا 2 ءاهرضخح
 همم 6 ب

 نع ىدع نب مثيهلا نع ىرمعلا نع َىناجَشوُنلا ىنتدح لق هّيِوَرْهَم |||

 0) 7 ىدن. 3) 04 ىردي 1 ىردت. 0 هل ىسلو. 4 7 تتعبف. |[!

 0) 1" هس. /) 8 هرابخاو ميرخ نب نميا ركذ (4© طق»6 ميزخ هلسد»)» |

 و) 1” هسئاف و. 2) © دباو وم بك. 2 © اياورو. 8 © هّنال
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 ةبابح هب كرمأت ام رظنأ كبعمل لقو دبعم عم ةلخرلاب ذشتاع نبا رماف ةبابح
 ملف ةبابح ربخل غلبو ديزي ىلع امدق ىتح اجرخن معن لاقف هيلا ةبتتنف
 هيلا ةمالس تيكاح كبعم رضح املف ةشئاع نبا ىف عنصت فيك ردت

 نحو نحن جيرس نبال ديفو ةشثاع نبال ايرص تنغف تعفدن اهل مكحن
 اب ديزي لاقف اهلها ةفيخ نيبعلا فرطب تراشأ هوهو اهرهشا ةشئاع باه

 021 أ سلا نيع لح فو كلم دكيملا ذي كف هل ىلا :ىييبح

 ةشثاع نبا نع هثذخا كنك ىح اذه «نينموملا ريما اي تلاقف ةانأشل

 نبا نحل ءاذعا نبعمل لاقف هذاتسا 4اذحه» معن كلل# ٌىبصلا كلذ لق
 ناك ول كيزي لاقف هل ريمالا هللا ملصا اذه نبعم لاقف هلعتنا وا ةشكع

 لاقف ىنقرافي ال ىبعم هللاو موه كبعم لاقف هنم عمسن نا انشرك ام ارضاح 0

 ةبابحن لق مث انهرك ام مانتْدرَف كرما ةعاسلا انلّمَتحا كبعم اب كليو ديزي
 انل ليتحت الو ماشلا هذه اهل لق ىحّيس اب لجا نلت كْلَمع هللاو اذه

 نسبا نم عمسا نأ بحا هللاو انث ىديس اب نللق ةنيدملا 2هلمتحت ام

 فرطب تراشا ةبابح هثّدغ اًنوص تاه :هل لق لخد اًملف ّرضحأف ةشثأع

 كنم ةهنم ىسحا هنم ةبابح اب هللاو وه لاقف هانغف اهلعا ةقيخ نيعلا 1

 اوقف ةحتم ام ىقح اي 1تاك نيري لك رف ىدّيس اي لجأ تنل

 توص

 ”اقلخمْلا ليحملا عبرا قطنتساو #انرفتن نا لبق لانلاب فق

 كتي "نا مديت ؟عجر "تارك ٠ لعل :ظيلقل .لعف ام ملع نع
 اقّلعم موسرلاب جيصاو ىَسمأ ميتيل مهرابخا نم نيبّيف 53

 | * ى هس ة) 1 اناشن 4) 1" 80488 نأ. )86 07", 2 هس و. 27

 ا انه م هل اذع. و) هم 8, ه0 انتدرف. 7) 4 ليتحت. 2 17 هدم هر

 ه4 ةققفأ هنكم# تاع: ّيغ /) 1" هدم 2 1" نغ 70) 1” اقرفنتن. 0 0

 02, مهل اقّتخملا, 7" اقلغملا: ؛طو 504 توص هوو» طنق مموسس ذص 217 هدلزك
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 وحامي كتانغ ىف «كناسحا لازي امف كلعف هللا حبق كيبا ىلع لب لاق

 لطخالل نيتيبلا ىيذع 3 رعشلا «رانيد فلأب هل رماو كلعف ىف 5 كتءاسأ

 ىنّلع ىميكن اماذأ لطخالا رعش ةياورو رصنبلاب للمر قاكسال انغلاو

 ناميلس نب ىلع قربخأ دلير اماذا قاصحا نيغ امّنلو ىلع مك

 | ةام لطخالل لق ناورم نسب كلملا دبع نا ىوحنلا ديزي ىب كيح نع

 نكالو لجأ لاق وكسل اهرخآ ناو رضا ايلا نا هللاوف رمل ىلا كدعدي
 كلذ ىف كللق دقو ءىشب اهدنع ككلم ام ةلاح امهنيب

 ريتف ىينل تاجلحب فالك "ىنلع مك ىنلع ىنيدف انك

 ريما نينؤؤملا ريما كيلع ىنثا اوفر َلْيَذلا ٌرجْجا ثجرخ
 «كحضي كلملا دبع لعجف لاق

 تومص
 ملكتن ملو نوزحم ةراشا اهلعا ةفيخ نيعلا طب تراشا
 ملسملا بيبحلاب اًلهسو اَلهاو اًبحرم لق دق فرطلا ّنأ تنقيأف

 ى مد ءنبو كوه ىمحن نم طيس دقف قدوم وفصو ىبح مكل اًمينه

 15 هيفو رصنبلاب ليقت ىلث ةشثاع ىبال ءانغلاو ةعيبر نا نب رمعل معشلا

 لوالا ليقتلا نأ ليقو جيرس نبال هنا لاقيو رصنبلاب لوا ليقث نامحدل

 ىلا بسني لوا ليقت فيغخ ديفو جيرس ىبال ىفاثلا ليقتلاو ةشثاع ىبال

 نا نباو ىيج نب نسل ىنربخآ «ىراوجلا نب ىلع ىلا جيرس نبا
 ةيراج ةبابح تناك لق ىنثادملا ىع هيبا نع قا“ نب دامح نع رهزالا

 وم ثيدح ةشثاع نبا ناكو ةشثاع ىبا ءانغب ةبكعم كلملا دبع نب ديزي

 فيك ردت ملف هءانغ عيست نا 4ىلا نقاتشا هب اهدهع لاط اًملف ّنسلا

 كلذ ىف هجوو هراضحاب كيزي رماف سبغمل توبص ىف ةمالسو ك تفلتاخاف عنضت

 ةنيدملا ريماو ةشئاع نبا أي نا هترماف اس لوسرلا ىلا ةبابح تثعبف الوسر

 نارتسي امهل َّنُق تلاو اًرس دبعم عم يورخاب اهتلاسر امهغلبُيو هفخ ىف
 25 تسلق ام هغلبا ةنيدملا لماع ىلا ليسرلا مدق اًملف نينموملا ريصا نع كلذ

 «) 7 كناسحاب لارت, © كنانسح لاوت. 35) © كتايس. 0 2188 قو.
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 نأ بس ىتغملا ّنذ نوفنأتست اميف !ذه اولعفت الف لق كل ءههللاو

 هتوص اتانغ مكث لك تنسحا ىتغ اذا هل لاقي نأ بسكو نَع هل لاقي

 ىنلا دايز وم ةنم دّمحي ابا اب هل انلقف داوسب ٌمبطصن ابق كيلخ
 انيلا لخدأت ناملغ اي ىعدأ «بابلاب فقاولا ىمالغ وع لق هتيّنغ

 لاف دنع انكسمان اهوحن وا ارانيد نورشع هتميق ىسالخ مالغ #اذاف ة5

 هيف ىرعش منعمس لقو لخد امك جرخو «هايا مكفرعأ هنع ىولعستا
 مةسنالف ىتَمأ هتجوز و ىناو مهللا هجول رح هّنا مكدهشا ىئانغو

 اهانجرخا ترد فلا نيرشع هيلا انلصوا ىتح يرحب ملف لق درما ىلع هنيعاف
 لاق نا ىنتدح لق ىيكج نب ىلع نب ىيك ىنربخا - ءانلاوما نم هل

 لاقف اهقري دايز انيقاسل الوق» هيف لوقي ىذلا قاح#ا مالغ دايز ىفوت 0
 ! هيثري قاحسا

 دايز مِمَق ثيغلا ىقسي لاز الف ةباحص لوط دعب ادار انذقف

 داص ةجاجرلا ىطبتسُي ْنُمْط» اهريدُي نم نجت هد سلك ةيكبتس
 1ريال ينص ميظنما لك هينا نجح ّىكلل نبا ىكدح لق ىمع قبح

 هقداصي ال مهلك لسر ةّدع هيلا هجوف قاكسا ىلا هيجوتلاب رماو موي تاذ 5

 نيا هل لاقف بّصغم دّيحمو اًيشتنم :لخدف هب مهدحا ءاج ىّتح
 ضعب ىلا نبكرف اطيشن نينموملا ريما اي تحبصا لق كليو تانك
 لطخالل اتايبا تركذف دايز ىئاقسو هيف تسقاو عضوملا تبطتساف 8تاىّنتملا

 /هب كثمج )دقو اهيف هتعنصف نسح نحل اهيف ىل رادف ىنيقسي وهو

 هاتغف طخسلا دنع ىكنع ىضري امب قأت لازت ايف تاه لق مث مّسبتف 0

 : توص
 ريدع ّنِهل تاجاجُي ثالث ىنّلَع مث ىَنّلَع داير :اماذا

 عمو ع
 ميسا ىنينموملا ريما كيلع ىننأك اوه ليذلا وجا كتجرخ

 6 © لالجالا.. 2) © نف. 0 © بابلا ىلع. 24) © 8838 وه.

 0 © هه15 مكيلا هلخداو. /) 1 سمعوا وحر © 0088 ىلاعت. م) © دقو.

 2 © ءاجف. 8 4061" تاهرتتملا. 7 ذص 016 ةلوصو.



 عمتلا نم اسك ضرالا تيقس الو اهتبرس لا لقتل ىلعشلا
 نب سابعلا نب دم تايبالا هذه نم ثلاثلاو ىناثلا تيبلا ىف ىّنْع

 5 نسلمل وبا لق ءرصنبلاب لوالا ليقتلا فيفخ نم انح رهاط ىب هللا دبع

 داوسب جيطصن اب ىليلخ ىنعي نيتيبلا نيذع نأ ليق دنقو
 نب رفعج ىل لق لق ىنأ ىنخدح لك ناميلس نب ع ةقربخا *لطخالل
 يف ايري قاحسا تدهش دقل ةنس ةثام زواج هدق ناكو بتاللا فورعم

 داوسب مبطصن ابه ئليلخ توصلا اذه ىتغتي وهو سُنأ سلج

 10 فيقر رفصا نرما مالغ ذثموي وهو ىفقسي ةروسم ىلع سلاج دار همالغو

 دز هل ليقي عيطنتسي دحا الو هعجاري لحا هامّلو هجولا ولح ندبلا

 دجا ىنتدح لق ىرابنالا مثيهلا نب ملاص نب لع ىئربخأ <ىنصقنأ الو

 لونم ىف اسلاج ءموي تاذ ثينك لق" هللا هجر ىنا ّنَج ىنعي مثيهلا نبا
 هما 7

 راد ىلا ةهبضم 3 قاكدسا قيرظ ناكو 5 ناوسخا ىدنعو ىأر نم رسب

 15 ىل لاقف ىل ءكقكصا ىدنعو امومي مالغلا ىنءاجبت مىلع اهنم هعوجرو ةفيلخل

 فول ءلخدي كليو هل لق هل تلقف بابلاب لصملا ميعاربا نب قاحسا
 نثا ىف ىتسأ ثردابو مالغلا بهذف ىاحسال هيلع نذأتسي ٌلنحا 5 فيلل

 باجاف ائدنع ام هيلع انضرعف اسنآ اطسينم سلجو لخدف هتيقلت ىتح

 م نأ نوبحتا لق مث هنم برشف اسْيشم اذيبن هانيصخحاف :برشلا لأ

 80ملف لق كلذ بحت انا* كءاقب هللا لاطا هللاو 8ىا انلق مكيّتغا

 عفداف هانيضحاف دوعب امد مث اولعفت الف لق هللاو كانبه انلق ىقولعست  ر 0(

 انلعج هللا ىلب انلقف ال ما ننسحا لق غرف اًملف انبرطو انبرشف «ائاّنغف 0

 ةبيهلا انلق تنسحا ىل اولوقت نأ مكعنم اف لق تنسحا ىقل كءادف هللا | 3

 ) ه0 #8, 40 اهنال 5) 8" آس هك نك دقو. © 7 الب 06

 اوي. 7) © انيلعع مز 7 لخدأ. 7) © صضرالا. 2 © بارشلا. 82 د

 مرت. 7) 1" هت, © هق ذص طق هع, طانغ بحكنل. 0 © ال. 1) © ىتغف.



 دايز ْىِقَس ميقلا ضعب ره لقف ها نيداسل دك
 «رصنبلاب لوالا ليقتلا نم هنو قناكسال ءانغلاو رعشلا

 دايز دهمالغ عم قاحسأ ربك

 ناك دايو 4 هل لاقيب *م ىسالخ كولمم هل مالسغ ىف فاح" هلوقي رعشلا اذه

 ىف نّيغو وع هكذو ديقاس هلعجن افيرط اصف ءةنيدملا ىدّنرم نم ادم

 نب ىلع كلذب قربخا ليقي هلو لبعد ءارعشلا نم هسكذ نممف درعش'
 هكذي ىذلا دايز نك لق قركسلا ديعس نا نع شفخالا /ناميلس
 فيظن اهقري دايز انيقاسل الوقو هلوق اهنم عضاوم ةّذدع ىف ىاجسا 0

 : لبعد هيف لاقف اقبل ىقسلا

 1 عيا ىلع فوقولاو ىل ام عبرا ىلع و ةرم كبحصب *لق دير ليقي

 0 ه) © نيبئاه 3) ى مقري 0 7 هص ىسالخا 4 مدمس“ 0 ©
 ةفوكلا. 79 60 1", 407 دايز. م) ه0 1, 401 ةرم ىلع.



 رمي تيتا لخلل ااا ' كل 0-0

 نورشعلاو ىداحلا ءرجلا

 ىناغالا بانك نم

 ىناهبصالا جرفلا ىبا مامالل

 لاعت هللا هير ش
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 ىيناستفالا تاتش

 ىناهبصالا جرفلا ىببا مامإلل

 ىلاعت هللا ةهيحر

 | ىناكرمالا ونووب فلدر ريقفلا دبعلا هطبضو هكحصت ىلع فقو
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